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Kai iš dangaus biro gėlės

REKLAMA

Mantvydas

PREKEVIČIUS

Petras ir Irena

Istoriją priminė
filmuoti kadrai
Laima

DUOBLIENĖ
Rugpjūčio 23-iąją Baltijos
kelio istorija buvo
prisiminta ir Lietuvos
aviacijos muziejuje,
įsikūrusiame Kaune,
Dariaus ir Girėno
aerodrome.

Renginys prasidėjo Audrės
ir Gintaro Kudabų filmu „Baltijos kelias. 30 metų“. Kartu
su keliomis dešimtimis žiūrovų filmą žiūrėjo ir jo kūrėjai.
Filme panaudoti prieš trisdešimt metų filmuoti kadrai, kuriuos išsaugojo Gintaras, bei
per pastaruosius porą mėnesių

Kaina

0,50 €

Penki žiogai. Piliakalniai.
Ar verta aplankyti?

Rusija pirmadienį
pripažino, kad per
neseniai viename Arkties
raketų bandymo poligone
įvykusį incidentą, sukėlusį
didelį nerimą, į aplinką
pateko radioaktyviųjų
izotopų.

Per rugpjūčio 8 dieną nugriaudėjusį sprogimą žuvo
penki mokslininkai, o rajone
trumpam buvo padidėjęs radiacijos lygis, bet Rusija kelias dienas neigė, jog į aplinka buvo užteršta radioaktyvių
teršalų.
Vis tik šalies naujienų agentūros, remdamosi nacionalinės orų ir aplinkos stebėjimo
agentūros „Rosgidromet“ atliktais tyrimais, pirmadienį
pranešė, kad į aplinką pateko
greitai skylančių radioaktyviųjų stroncio, bario ir lantano
izotopų.
Netoliese esančiame Severodvinsko mieste jutikliai
užfiksavo radioaktyviųjų elementų, kurių pusėjimo trukmė
svyruoja nuo kelių valandų iki
12,8 dienų ir kurie suskyla į radioaktyviąsias inertines dujas,
informavo „Rosgidromet“.
Jos atstovai anksčiau teigė,
kad po sprogimo jutikliai Severodvinske išmatavo spinduliuotės lygį, kuris buvo net 16
kartų didesnis už gamtinį foną.
Po pustrečios valandos radiacijos lygis normalizavosi.
Rusijos branduolinių technologijų įmonė „Rosatom“
pareiškė, kad per avariją žuvę
jos specialistai kūrė „naujus
ginklus“ ir padėjo tobulinti raketą, turinčią „izotopų energijos šaltinį“. BNS

http://www.facebook.com/labirintai

nufilmuoti siužetai. Gintaro
teigimu, jis dabar suprato, kad
Baltijos kelią galėjo sugalvoti
tik svajotojas.
Filme pateikiama ir daug
AN-2 lakūno Vytauto Tamošiūno prisiminimų. Nors,
kaip sakė A. Kudabienė, filme panaudota tik dalis jo pasakojimų.

Taigi, iš didelio neturėjimo
ką veikti (katalikų krašte
sekmadieniais dirbti
nevalia, o švęsti prieš
pirmąją darbo savaitės
dieną gana neracionalu)
nusprendėme pakeliauti
po Prienų krašto
piliakalnius.

Didžių ir garsių didvyrių žemėje, suprantama, pati svarbiausia ta istorija, kuri
yra didinga. Kol kas didinga
Lietuvos istorija įrašyta į viduramžių, o ne naujųjų amžių istorijos vadovėlius, taigi
ir visa Lietuva stengiasi pasigirti ne tuo, ką turi, o tuo,
ką turėjo.
Taigi, griebiame visus svarbiausių, lankytinų Lietuvos
NUKelta Į 3 p. 

Atsakingas keliavimas. Šių
dienų mada ar siekis?

NUKelta Į 6 p. 

Baltijos kelio minėjimas Veiveriuose:
30 metų – daug ar mažai?

Kristina

BELENAVIČIENĖ
Koplytstulpiais ir kryžiais
paženklintas Skausmo
kalnelis daugeliui Prienų

savivaldybės gyventojų
yra kovos už laisvę
simbolis.

Šioje Veiverių seniūnijos
vietoje ilsisi beveik šimto
partizanų palaikai. Ypatingą
aurą turinti vieta ir rugpjūčio

23 dieną sukvietė neabejingus
Lietuvai Prienų rajono gyventojus paminėti dvi svarbias
lietuviams datas ir pagerbti
kovotojus už laisvę.
Minėjimą pradėjusi SkausNUKelta Į 7 p. 

Kelionių organizatorius
„West Express“ prieš
metus ėmėsi atsakingo
keliavimo misijos.
Norintiems tapti geresniais
keliautojais, saugančiais
gamtą, sužinoti, kaip ir
kuo kiekvienas mūsų
galėtų prisidėti prie jos
išsaugojimo, parengė
specialią atmintinę.

Tai atsakymai į klausimus,
kodėl turime vežtis savo gertuvę, atsisakyti plastiko, rūšiuoti
atliekas, rekomendacijos, kaip
atsakingai rinktis pramogas
keliaujant, kad būtų išsaugota

gamtos įvairovė ir užtikrinta
gyvūnijos gerovė, neskatinti
perteklinio vartojimo ir kt.

PRIEŠ KELIONĘ
Atsakingai rinkitės transportą. CO2 yra viena iš šiuolaikinių žmonijos rykščių, skatinanti klimato atšilimą, todėl
planuodami atostogas, kruopščiai rinkitės kelionės transporto priemones. Keliaukite traukiniu ar viešuoju transportu. O
grįžę, būtinai sumokėkite CO2
emisijos mokest.
Nepalikite pėdsako. DažNUKelta Į 8 p. 

 žvilgsnis

TREČIAdienis, 2019 m. RUGPJŪČIO 28 d., www.naujasisgelupis.lt

Bankų kodų kortelių sparčiai atsisakoma

Ginklų fondas perka 3,6 tūkst. granatų,
dauguma jų – riaušėms malšinti

Daugumai Lietuvos komercinių bankų netrukus ketinant
atsisakyti kodų kortelių, jas kaip priemonę prisijungti
prie internetinės bankininkystės ir atlikti mokėjimus dar
naudoja dešimtys tūkstančių vartotojų. Didieji bankai dar
turi nuo 50 iki 70 tūkst. kodų kortelių naudotojų, tačiau
per savaitę jų atsisako per 10 tūkst. klientų.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
aigiantis vasarai ir artėjant auksiniam rudeniui dažniausiai aplanko ne
džiugesio, bet nerimo kupinos
nuotaikos.
Kartu su akademiniais metais prasideda tikra suirutė. Ji
labiau juntama didmiesčiuose, kur užverda studentiškas
gyvenimas bei suaktyvėja
verslo paslaugos – dėl tų pačių studentų. Tuo tarpu provincijoje, kaimuose bei mažesniuose miesteliuose gyvenimas kaip tik apmiršta. Nors
ir čia į pamokas skuba moksleiviai, tačiau dėl pramogų
ir energijos „grandų“ nutekėjimo į didmiesčius mažus
miestelius apgaubia ramybė.
Įsivyrauja tyla.
Žinoma, negali sakyti, kad
laikas sustoja. Jokių būdu ne.
Daržai, gyvuliai, arimai arba
miestelio rūpesčiai nesuteikia net mažiausios galimybės
laikui sustoti. Gyvenimas čia,
nors ir ne tokiu sparčiu tempu, verda toliau. Ypač savaitgaliais, kai sulaukiame mūsų
„auksinio“ jaunimo. Kuris
mums ateityje suteiks ir pragyvenimą, ir namus, ir technologijas, ir patį pasaulį. Jeigu
neatsisakysime užleisti savo
vietos jauniems, jie būtinai
atves pasaulį į naują rytojų. Ir
negalima sakyti, kad jie prastesni ar kvailesni už mus, nes
mes kadaise taip pat buvome
revoliucionieriai.

B

Tie patys
revoliucionieriai,
kurie sudegino Tarybų
Sąjungos patriarchų
paveikslus, į sąvartynus
išmetė pasenusias
skalbykles ir pirties
krosnyje sukūreno
paskutines balanas,
vos prieš keletą
dešimtmečių buvusias
vieninteliu šviesos
šaltiniu namuose.

Laikai keičiasi, gyvenimas
taip pat. Ar jis keičiasi į blogąją pusę? Visada taip galvojome, nes bijojome priimti
viską, kas nauja. Tačiau priėmę – džiaugėmės. Kodėl?
Nes nebūtina savęs bauginti
tuo, kas mums nepažįstama ir
gąsdina, tereikia ieškoti būdo,
kaip tai pritaikyti savo naudai.
Jeigu įsuksime elektros lemputę ir bijosime ją uždegti,
kad ji nesprogtų ir nepadegtų
namų, tai įsukta lemputė niekada ir nebus įžiebta. Tačiau
jeigu pamąstysime, kad nuo
žvakės ar balanos gaisras gali kilti greičiau, be to, beveik
neįmanoma kontroliuoti jos
degimo laiko ir pastovumo,

nes mokomės netgi atplėšdami naują mūsų mėgstamo
produkto pakuotę. Mokomės
ją atplėšti taip, kad ne tik galėtume lengvai išimti produktą, bet ir vėl sandariai uždaryti
joje produkto likučius. Būtent
čia reikia apskaičiuoti jėgą
(fizika), numatyti, kurią raumenų grupę reikės pasitelkti
veiksmui atlikti (biologija) ir
kaip reikės vėl supakuoti erdvinį kūną – likusį nesuvalgytą produktą (geometrija).
Atrodo – viskas paprasta ir
kartu bauginamai keista. Viso
to mes mokėmės mokykloje,
net nesitikėdami, jog tai pravers gyvenime. Jau pamiršome formules ir jomis savo
kasdienių veiksmų neapskaičiuojame. Bet net veiksmai
„iš akies“ yra mūsų jaunystės indelis – per visą gyve-

http://www.facebook.com/labirintai

Rugpjūčio 26 d. į amžinybę iškeliavo įžymi mokytoja,
poetė, skaitovė, aktyvi visuomenininkė Anarsija Adamonienė.
Anarsija Adamonienė gimė
1930 vasario 25 d. 1937 m.
įstojo į Prienų pradinę mokyklą. Ją baigusi mokėsi Prienų
vidurinėje mokykloje. Dirbo
matematikos ir fizinio lavinimo mokytoja Šilavoto septynmetėje mokykloje. VU studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1955 m. baigė studijas ir
buvo paskirta į Lazdijų rajoną.
Dirbo Šventežerio vidurinėje
mokykloje. 1958 m. sugrįžo į

Prienų rajoną, vėl mokytojavo Šilavoto mokykloje, dirbo Prienų r. liaudies švietimo

skyriaus metodinio kabineto
vedėja. Veikli mokytoja tuo

ANARSIJA ADAMONIENĖ

dar ją reikia nuolat keisti, tai
labai greitai suvoksime, kad
elektros lemputė yra daug
naudingesnė už balaną. Bent
jau žiūrint iš kantrybės ir nervų atsparumo taško.

Todėl visai nekeista,
kad kiekvienas
mokslas, su kuriuo
susidūrėme (o mažieji
dar tik susidurs
mokykloje), yra
tikras mūsų baimių
išbandymas.
Įdomiausia, kad mes mokomės ne tik mokykloje – mes
mokomės visą gyvenimą. Ir
jeigu, sakytume, kad mokslai
nereikalingi, būtume neteisūs,

nimą sukauptas mokslas ir
patirtis.
Todėl pasitinkant kiekvieną
Rugsėjo 1-ąją širdyje verda
džiaugsmas. Ne už save, o už
tuos mažus pyplius, kurie su
gėlėmis rankutėse pirmą kartą įžengs į klases, pirmą kartą
susipažins su bendramoksliais, kurie galbūt juos lydės
visą likusį gyvenimą. Jie išgyvens tą jaudulį, kuriam įveikti mes, ko gero, pasitelktume
vieną kitą šaukštą širdies lašų.
Jie taps nauja karta. Ta, kuri
pakeis mus. Jie išmoks viso
to, ką jau mokame mes.
Negana to, tai, ką išmoks
iš mūsų, jie papildys ir pakeis
naujais patyrimais ir naujais
mokslais – taps revoliucionieriais.

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai

www.naujasisgelupis.lt

Į amžinybę iškeliavo Anarsija Adamonienė

In memoria
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Lietuvos ginklų fondas perka 3,6 tūkst. granatų, dauguma
jų skirtos riaušėms malšinti. Planuojama įsigyti 1 tūkst.
mėtomų granatų paskleidžiančių dūmų ir ašarinių dujų
uždangą. Taip pat perkama 2 tūkst. dujinių granatų, kurias
galima naudoti granatsvaidžiuose.

REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

REDAKTORIUS
Mantvydas PREKEVIČIUS tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt

Į ilgą kelionę sparnus išskleidę gandrai į
Amžinybės šalį pašaukė ilgametę Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoją,
gimnazijos muziejaus įkūrėją, gimtosios kalbos ir poetinio žodžio puoselėtoją, visuomenininkę, šviesuolę Anarsiją Adamonienę.
Miela Mokytoja, Jūs įžiebėte meilės ir pagarbos gimtajai kalbai žiburį šimtų mokinių
širdyse. Visada stengėtės pabrėžti, kokia mūsų
kalba yra graži, skambi ir melodinga. Dažnai
cituodavote savo mokslo draugą poetą Justiną
Marcinkevičių, kiekvieną jo žodį išjausdama,
išdainuodama. Jūsų įkvėpti dešimtys mokinių pasirinko lituanistų, kalbininkų kelią. Net
ir kitas profesijas įgijusieji yra dėkingi už pačias vertingiausias lietuvių kalbos pamokas,
už reiklumą, kuris tuomet atrodė perdėtas ar
pernelyg kategoriškas. Šiandien Jūsų mokinių lūpose Jūsų vardas tariamas su pagarba
ir dėkingumu.
Mokytoja, Jūs visada mokėjote subtiliai,
pakylėtai kalbėti apie savo kolegas, kitus gimnazijos mokytojus, švelnia žodžio plunksna
juos iš tolo liesdama, žavėdamasi jų talentais,

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

pat metu dėstė lietuvių kalbą
ir literatūrą Prienų vidurinėje
bei Prienų aštuonmetėje mokyklose. Vėliau perėjo dirbti į
Prienų vidurinę mokyklą.
Krašto šviesuolė A. Adamonienė yra apdovanota LTSR
švietimo ministerijos garbės
raštais (1958, 1967, 1973,
1976, 1980 metais), dviem
Prienų r. liaudies švietimo
skyriaus garbės raštais, Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu. 1970 m. buvo įteiktas
medalis Lenino 100 – osioms
gimimo metinėms pažymėti.
1976 m. suteiktas mokytojo
metodininko vardas.

drąsa, darbštumu, veržlumu. Recenzuodavote
kiekvieną naują mūsų krašto rašytojų ar poetų
knygą, stengėtės pastebėti šviesias asmenybes,
puikias šeimas, apie jas parašyti. Tik apie save, šiukštu, nieko viešai neleisdavote kalbėti,
juolab rašyti apie Jūsų tarnystę gimtajai kalbai,
skausmingą, išjaustą kūrybą, ne mažiau drąsią
ir orią sielą – uždrausta, kol gyva būsite. O kaip
gebėdavote ironiškai iš to pasišaipyti...
Kuklumas – dar vienas Jūsų turtingos asmenybės bruožas. Jūs visa širdimi mylėjote savo
kraštą, žmones, dirbote dėl jų, tačiau niekada
nesiekėte garbės, net ir tada, kai a. a. mokytojai, muziejininkei A. Aleknavičienei padėjote
sudaryti krašto šviesuolių knygas. Dar prieš keletą savaičių atėjote palydėti, kaip pati sakėte,
savo sielos sesės dvynės ir skyrėte jai jautrius
atsisveikinimo bei tauraus prisipažinimo žodžius, išaukštindama jos darbus ir gyvenimo
kelią. Šiandien visi tie žodžiai turėtų būti skirti
Jums, net jei tam priešintųsi Mokytojo, Kūrėjo
maištingoji dvasia.
Žemai lenkiamės Jums, Mokytoja, ir dėkojame už visas literatūros ir gyvenimo pamokas,
už šviesą, kuria dalinotės su mumis.

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Prienų „Žiburio“ gimnazijos (buvusios 1-osios
vidurinės mokyklos) 1981 metų abiturientai
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Elito apklausa: įtakingiausi visuomenininkai

Rengiamasi rekonstruoti Medininkų
punktą, pralaidumas gali sumažėti perpus

Įtakingiausi visuomenininkai, Lietuvos elito nuomone, yra
istorikas Alfredas Bumblauskas, kunigas Ričardas Doveika,
skelbia naujienų portalas delfi.lt. Apklausoje jie surinko
atitinkamai 308 ir 271 balsą. A. Bumblauskas šio sąrašo
viršūnėje yra penktus metus iš eilės, tuo metu R. Doveika,
lyginant su pernai, pakilo iš trečiosios vietos.

Kitais metais rengiamasi rekonstruoti vieną užimčiausių
pasienyje su Baltarusija esantį Medininkų tarptautinį
pasienio kontrolės punktą, jo pralaidumas gali kristi 50
procentų. Skaičiuojama, kad, pirminiais duomenimis,
rekonstrukcija gali kainuoti apie 30 mln. eurų.

Žolinė Pakuonyje vėl suvienijo visus gyventojus
Mantvydas

PREKEVIČIUS
Rugpjūčio 17 d. visi
Pakuonio krašto
gyventojai rinkosi į
tradicinę Pakuonio ir
Žolinės šventę.

Šiemet ši šventė – šiek tiek
kitokia. Po Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo
panaikinus Ašmintos seniūniją, dalis jos atiteko Pakuoniui, todėl Ašmintos visuomenininkai šįkart šventė ne
Ašmintoje, o jau Pakuonyje.
Negana to, praėjusiais metais
šventės išvakarėse anapilin
iškeliavus tuometinei Pakuonio seniūnei Nijolei Averkienei, šiemet šventę atidarė jau
naujai paskirtas seniūnas Antanas Keturakis.
Tiesa, Pakuonis švęsti pradėjo šiek tiek anksčiau, kaip
ir priklauso – rugpjūčio 15 d.
būtent Žolinės atlaiduose, Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčioje. Po atlaidų tądien
Pakuonio parke vyko ir koncertas bei
agapė.
Na, o po poros
dienų visi pakuoniškiai jau skubėjo vėl
į tą patį parką, į jau
triukšmingesnę savo
krašto šventės dalį.
2019 metai Pakuoniui – ypatingi. Šiemet sueina 275 metai miesteliui, 225 metai parapijai, 200 metų Pakuonio
mokyklai. Negana to, jau dešimtmetis, kaip pakuoniškiai
triukšmingai švenčia Žolinės
šventę.
Šventėje aktyviausius pakuoniškius, tarp jų ir Pakuonio parapijos kleboną Rimą

REKLAMA

Pilypaitį, pasveikino LR Seimo narys Andrius Palionis,
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorė Jūratė Zailskienė bei tarybos
narė Rima Zablackienė. Na,
o šventės organizatoriai bei
Pakuonio seniūnas nepamiršo
ir naujakurių: Elos ir Rolando

Gadišauskų bei Indrės ir Povilo Antanaičių. Apdovanoti ir
Pakuonio krašto naujagimiai
Goda Simonaitytė, Dovis
Moisejevas, Saulius Sinkevičius, Dija Revinskaitė, Matėjus Šteina, Smiltė Liniauskaitė, Gustas Antanaitis ir Ugnė
Vaicekauskaitė.

Šventės metu padėkota ir
gražiausių Pakuonio krašto
sodybų savininkams Daliai
Karanauskaitei ir Raimundui
Markūnui, Reginai ir Vaclovui Eidukevičiams, Dianai ir
Gintautui Kapočiams.
O kur dar aktyviausi Pakuonio perlai, žmonės, kurie
nuolat rūpinasi savo
kraštu? Šventės organizatoriai padėkos žodžių negailėjo ne tik
visiems susirinkusiesiems, bet, žinoma, ir
aktyviausiems gatvių
bei kaimų atstovams:
Reginai Garmienei,
Laimutei Jančiukienei,
Birutei Dereškevičienei, Renatai Bingelienei, Janinai Šilkaitienei, Laimai Dagilienei, Giedrei Butkienei,
Jūratei Keturakienei,
Kastyčiui Stankevičiui, Reginai Milušauskienei ir Kristinai
Simanavičienei.
Po apdovanojimų visi buvo
pakviesti aplankyti Pakuonio
gatvių kiemelius ir pasižiūrėti prisistatymams paruoštas
programas, pabendrauti, pasivaišinti ir pasižvalgyti. Visus

smalsuolius priėmė Pašventupio kiemelis, jungtinis Pakuonio gatvių kiemelis, Svečių kiemelis, Kranto ir Aušros
gatvių kiemelis, Naujakurių
gatvės kiemelis, Dvylikių
kiemelis, Tylos gatvės kiemelis, Sodų gatvės kiemelis bei
Daukšiagirės kiemelis. Viename iš jų savo jėgas šiaudų ritulio varžybose išbandė ir LR
Seimo narys A. Palionis kartu
su Pakuonio seniūnu A. Keturakiu. Tiesa, pergalę švęsti
teko abiem.
Gatvių atstovai galėjo susirungti ir įvairiose kitose ūkiškose rungtyse.
Šventės metu dainas, muziką bei šokius visiems dovanojo Samanta, Kauno miškų
ir aplinkos inžinerijos kolegijos liaudiškos muzikos kapela „Laumena“, Balbieriškio
bendruomenės „Balbieriškis“
vyresniųjų šokių kolektyvas
„Ringis“, Deividas Bastys bei
Gabija ir Žygis.
Šventė iš dalies buvo remiama Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtros projekto,
kurį ruošė ir rengė asociacijos
„Pilutė“ pirmininkė Laimutė
Jančiukienė.

Penki žiogai. Piliakalniai.
Ar verta aplankyti?
ATKelta IŠ 1 p.
objektų sąrašus ir visiškai nenustembame ten atradę piliakalnius, kapavietes, kryžius ir
bažnyčias. Reikia pripažinti,
lietuvių tauta nesikuklina ir
mielai giriasi tuo, kas jau apaugę mitais ir legendomis.
Ir nors įvairūs valdžios patriarchai bei visokio plauko
specialistai tvirtina, kad lietuviams bei turistams iš kitų
šalių patys įdomiausi yra istoriniai objektai, t. y. piliakalniai, įvairios trobelės, kuriose
gimė įvairaus garsumo mūsų
tautiečiai, deja, keliaujant po
Prienų krašto „top“ lankytinus
objektus, juose teko sutikti
mažiau žmonių ne tik negu
Palangos „basankėj“, bet ir
eilinėse kapinėse. Atvirai šnekant, ramiau Prienų krašte yra
ne ten, kur palaidoti mūsų artimieji, bet ten, kur stūkso didingi piliakalniai.
Faktas, jog pasivaikščioti
po piliakalnius bei padaryti
keletą nuotraukų niekas netrukdė, nes jų teritorijoje nebuvo nė gyvos dvasios, į šio
kūrinio autoriaus vargšę galvelę sugrąžino seniai kirbančią mintį, kad netgi prieniečiai
į Palangos J. Basanavičiaus
gatvę, į Turkiją, Maljorką ar
kitus kurortus kaip silkės į statinę grūdasi ne arimais vaikščioti, ne poezijos skaityti ir ne
į mirusio žmogaus trobesius
spoksoti.
Visgi, šias mintis stumiant

į šalį (nes norisi bent akimirką apsimesti, jog yra kitaip),
nusprendėme aplankyti tuos
„top“ objektus ir įvertinti, ar
bent jau primygtinai save verčiant įmanoma juos pamėgti
tiek, kad norėtųsi atvažiuoti
dar kartą, ar ne.
Reikia pripažinti, jog tai yra
konkreti keliautojo nuomonė,
nesitikint šiuose objektuose
rasti šiltą jūrą, kavinę, barą
ar nudistų pliažą. Visus piliakalnius vertinome penkių
žalių (o kartais ir ne) žiogų
(nes pastarųjų atradome daugiausiai, be to, norint įkopti į
piliakalnius dažnai tenka strapalioti nuo kupsto ant kupsto)
sistema. Piliakalnius pasirinkome atsitiktine tvarka ir be
išankstinio nusistatymo apie
jų priežiūrą, o vertinome ir
vertinsime pagal tai, kaip juos
lengva rasti (ačiū Tėvynei, jog
šiemet savivaldybėms buvo
atseikėta lėšų informacinėms
nuorodoms įrengti), kaip galima patekti prie piliakalnio
ir ant jo (ne paslaptis – negali visur tikėtis laiptų ar lifto),
koks piliakalnio ir jo apylinkių grožis, didybė (istorinė).
Suprantama, vertinome ir
pagal turistinę refleksiją: infrastruktūrą, galimybę papramogauti, informacijos vietoje
pateikimą ir kitas mažas, bet
malonias lankytino objekto
dovanėles.
Taigi, į kelią!
NUKelta Į 4 p. 
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Padidėjus įtampai prekyboje, Kinijos juanio
kursas smuko žemiausiai per 11 metų

Valdininkas prarado teisę dirbti su slapta
informacija po kontaktų su „MG Baltic“

Nerimui dėl JAV prekybos karo ir galimos pasaulio
ekonomikos recesijos slegiant rinkas, Kinijos valiutos
kursas pirmadienį smuko į žemiausią per daugiau kaip 11
metų lygį. Juanio kursas Azijoje vėlyvą pirmadienio rytą
sudarė apie 7,1425 juanio už JAV dolerį.

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus
pavaduotojas Andrius Kairys prarado teisę dirbti su slapta
informacija dėl nuslėptų susitikimų ir gautų dovanų iš
koncerno „MG Baltic“, kitų verslininkų, rašo delfi.lt. A.
Kairys bent 7-10 kartų buvo susitikęs su koncerno atstovu.

Pašventupio piliakalnis. Malonūs ir
nemalonūs atradimai
Pirmasis į mūsų teismą pateko Pašventupio piliakalnis.
Pradedame skaičiuoti žiogelius!
Piliakalnį pasiekėme keliaudami iš Pakuonio į Aš-

mintą. Pirmiausia į akis krito,
ko gero, pati maloniausia detalė –- juodas kaip smala asfaltas. Šioje vietoje prieš akis
išniro netgi garsus ir daugelio
vaikų (tų, kuriems jau per 30)
mėgstamas animacinis filmas
„Ratai“ ir pagrindinio personažo Makvyno frazė apie prie
asfalto tiesiog limpančias padangas. Reikia pripažinti, jog
Lietuvos žvyrkelių asfaltavimo programa yra tikra dovana
keliaujantiems automobiliu.
Čia dar likusi maža atkarpėlė žvyrkelio, kuri, beje, kaip
tik prasideda prie piliakalnio,
nesutrukdė pamatyti prie pat
kelio rymančio didingo piliakalnio. Iš tikrųjų, piliakalnis
ne tik akivaizdžiai matosi,
bet ir atrodo kaip tikriausias
piliakalnis iš atviruko. Iš karto kabiname žalią žiogą už
lengvumą surasti piliakalnį ir
mintyse jau nupiešiame žalias

REKLAMA

kojas už jo vaizdingumą.
Taigi, piliakalnis – dešinėje,
už griovio. Bandome ieškoti,
kaip iki jo nusigauti. Ir... ištinka lengvas šokas.
Lankytino objekto rodyklė

veda kažkokiu nedideliu keliuku dešinėn, o čia pat dar
vienas posūkis tarp medžių
dešinėn ir automobilio buferis vos neatsiremia į stulpelį,
žymintį, kad mes jau... ant piliakalnio. Visgi, priekyje – dar
viena piliakalnio komplekso

dalis, vadinasi, į pagrindinę piliakalnio dalį neužvažiavome.
Čia tik komplekso papildoma
kalva. Tačiau iki pagrindinės
piliakalnio viršūnės – vos keliasdešimt metrų. Tiesa, į ją
kopti teko gana įdomiai. Laip-

tai, skaičiuojantys, matyt, ne
vienerius metus, jau supuvę,
todėl, remdamiesi į irgi ne ką
stipresnį turėklą, pusę kelio
lipome tiesiog numestomis
medinėmis kopėčiomis. Likusį takelio galą, 2–3 metrus,
įveikėme „žioginiu“ kopimo
būdu.
Koks vaizdas užlipus ant
šio piliakalnio? Mielai pakviesime visus apsilankyti ir
pamatyti patiems, o už tai, ką
pamatėme, kabiname patį didžiausią žalią žiogą.
Už nulipimą žalio žiogo nekabiname, paliekame silpnesnį – geltonąjį. Eksperimente
dalyvavusi 9 metų mergaitė
pati pasiekti viršūnę „žioginiu“ kopimu nerizikavo.
Grįžę į pradinę kalvą, bandom aiškintis piliakalnio istoriją. Be stulpelio, žyminčio
piliakalnį, daugiau nieko nėra.
Visagalis internetas siūlo apsilankyti Vikipedijos puslapyje
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pašventupio_piliakalnis,
pateikia dar kelias nuorodas

į Kultūros paveldo departamento puslapius bei Lietuvos
TSR išleistas knygas ir galiausiai paaiškėja, jog, be įvairių
matavimų rulete, keleto iškasenų, saugomų Lietuvos nacionaliniame muziejuje, bei
žinių apie papėdėje buvusia 5
ha gyvenvietę, nieko ypatingo
čia neįvyko arba informacijos
apie tai rasti nelengva. Tiesa,
saulėje iškepusio raudono žiogo nekabiname, nes šiokių tokių piliakalnio istorinės reikšmės detalių vis tiek galima pamatyti nacionaliniame muziejuje. Geltonas žiogas.
Pereiname prie linksmosios
dalies! Šokas neištiko, tačiau
tai, ką atradome, maloniai
nustebino vos tik įvažiavome
į pirmosios kalvos aikštelę.

Čia pūpso itin patogi, nauja ir
miela pavėsinė. Nors ji atsukta
į tą puikųjį vaizdą, kuris matosi nuo paties piliakalnio, medžiai šį vaizdą užstoja (žiemą
turbūt ne). Plati aikštelė, medžių apsuptis, pavėsinė ir istorija dvelkiantis piliakalnis šią

muziejinės vertybės grunto
per daug nepergyveno.
Visgi, įvertindami tai, jog
kažko itin visus pamaloninančio tikėtis ir neverta, šio piliakalnio turistinę infrastruktūrą
įvertiname žaliu žiogu.
Vizito ant Pašventupio pi-

„auksinį žiogą“. O Pašventupio piliakalnį priskiriame prie
tų, kuriuos aplankyti verta. Tai
patvirtino ir mūsų mažoji komisijos narė. Nors ir neįveikė
tako į piliakalnį, tačiau pareikalavo kitą kartą čia sugrįžti su sumuštiniais ir sultimis.

šaunią vietą paverčia puikia
poilsio vieta keliaujančioms
šeimoms. Čia galima ne tik
atsipūsti pusiaukelėje į kitas
lankytinas vietas, bet ir pasistiprinti bei pasnausti medžių
paunksnėje. Kelias Pakuonis–
Ašminta – gana nepopuliarus,
todėl galite tikėtis ramumos
bei susiliejimo su gamta. Tiesa, gamtiniams reikalams atlikti specialios vietos nėra. Ne
tik damos, bet ir vyrai turėtų
pasirūpinti viską atlikti prieš
atvykdami į šią vietą arba grįžę iš jos, nors jau ir anksčiau
čia apsilankę lankytojai dėl

liakalnio epilogas – trys žali
ir du geltoni žiogai. Pradžia
nebloga. Baigdami visą apžvalginį turą mielai kažkuriam
iš piliakalnių užkabinsime

Ko gero, tai pats geriausias
šio mažojo stebuklo „įvertinimas“. Tokį „įvertinimą“ jau
yra pelnęs ir Žvėrinčiaus takas
tarp Prienų ir Birštono.

penki žiogai 
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D. Trumpas pasiūlė bombarduoti uraganus
atominėmis bombomis

Muitininkai sulaikė iš Rusijos gabentą
sprogstamųjų šaudmenų krovinį

JAV prezidentas pasiūlė bombarduoti atominėmis
bombomis uraganus, kol šie nepasiekė Jungtinių Valstijų
sausumos. Nacionalinė vandenyno ir atmosferos
administracija sako, jog bomba nesunaikins audros, o
vėjai greitai nuneš radioaktyvius teršalus į sausumą.

Muitininkai pasienyje su Baltarusija esančiame
Lavoriškių punkte praėjusį pirmadienį sulaikė iš Rusijos
gabentą sprogstamųjų šaudmenų krovinį. Specifiniai
sprogstamieji šaudmenys naudojami kariniuose MI-8 ir
MI-24 sraigtasparniuose ir lėktuvuose.

Penki žiogai. Prienlaukio piliakalnis.
Šauksmas tyruose
Taigi, tęsiame kelionę per
lankomiausius Prienų krašto objektus ir daliname jiems
„žiogus“. Atsižvelgdami į tai,
kad visur ir visada deklaruojame, jog labai mylime Prienų
kraštą, ankome ne tik populiariausius ir šalyje žinomus
objektus, bet ir tuos, kuriuose
nesilankė, o gal net nėra apie
juos girdėję, jokios Lietuvos
ir viso pasaulio žvaigždės,
žvaigždutės ir planetos.
Keliaudami po Prienų kraštą
užsukome į vieną vietą, kurioje jau lankėmės anksčiau. Kodėl? Lankant anksčiau niekaip
nepavyko nustatyti tikslios jos
vietos. Gal šįkart viskas bus
kitaip?
Turbūt nėra nė vieno prieniečio, kuris nežinotų Prienlaukio ežero. Na to, kuris yra vos
už poros kilometrų nuo Prienų,
apsuptas gamtos, ir dar toks didelis kaip močiutės šaltibarščių
bliūdas. Tačiau šiame krašte ne
jis vienas turi tokį vardą. Čia
rymo ir Prienlaukio piliakalnis
su gyvenviete.
Prieš keletą metų, norėdami
jį aplankyti ir važiuodami tik
pagal rašytinius šaltinius „ten
po dešine už 300 metrų“, labai nusivylėme, nes kalvomis
nusėtame krašte tik pagal teorines žinias suprasti, kuri kalva yra piliakalnis – tikrai nėra
lengva.
2019 metai po Kristaus.
Prienlaukio apylinkės. Mes ir
vėl bandome rasti Prienlaukio
piliakalnį.
Dėkui partijai (nežinom, kuriai reiktų dėkoti konkrečiai, o
aiškintis nelabai matom reikalo), Tėvynei ir lankytinų objektų nurodomiesiems ženklams
įrengti skirtoms lėšoms, mes
randame tą patį keliuką, kuriame laimę bandėme prieš trejus
metus. Šūksnis „Valio!“ truko
maždaug 5 metrus.
Nežinome, dėl ko (ne to
aiškintis ir atvykome) kelias
uždarytas metaliniais vartais,
ant kurių dar kabo ir aprūdijusi spyna. Tolumoje matome
sodybą, bet tai ne bėda – ženREKLAMA

klas rodo išganingus „0,3 kilometro“ iki mūsų svajonės,
o rankas ir kojas turime, taigi
galime ir nueiti.
Šimto metrų jaunų mede-

Tačiau Prienlaukio džiunglės įveikiamos, anakondos
bei kitokie gyviai nespėja mūsų pačiupti ir jau lengvai pasiekiame kalvos viršūnę.
Viršūnė vėlgi dviguba. Neradus jokio piliakalnio egzista-

lių alėja baigėsi pamiške, kur
ant vieno medžio zuikio akių
lygyje prikalta lentelė „Piliakalnis 100 m“. Ant „itin informatyvios“ lentelės nupiešta
ir rodyklė – kairiau ir tiesiau.
Na, gerai.
Matome už poros metrų nuo

vimo įrodymo, bandome kirsti menką daubą ir pereiti į kitą
viršūnę. Abi viršūnes kertanti
aukštos įtampos elektros linija
kabo dar žemiau... Čirškanti
energija laiduose ne tik sukuria kepančių smegenų vaizdinį, bet ir iš tiesų juntama kūnu,

pamiškės dirvonuojantį lauką
ir kalvą. Gal tai yra „tai“?
Pradedame eiti. Kai žolė pasiekia kelius – nerimaujame.
Erkių sezonas dar nepasibaigęs... Žolei pasiekus kelnaites
(suaugusio žmogaus dydžio)
– nerimas auga. Mintis, jog „į
darbą“ reikėjo pasiųsti droną
– gana viliojanti, tačiau virš
galvos kabantys aukštos įtam-

ypač statinei elektrai ypač jautriais plaukais.
Uff. Pagaliau užkariauta ir
antroji viršūnė. Liūdna. Jokių
įrodymų, kad lankomės išskirtinėje erdvėje. Lietuvos istorijos didingumo neprimena ir kitoje piliakalnio papėdėje esanti
skurdi sodyba, pilna surūdijusių ir apardytų automobilių.
Žvelgiant į tolį atsiveria gana

pos kabeliai sufleruoja, kad
tai neperspektyvu. Prisiminus
metalinius vartus, jau negalvojame, koks piliakalnio aukštis,
nes galvoje kirba tik dvi mintys – į kūną įsisegusi erkė arba
tūlas pievos savininkas su nupjautvamzdžiu.

platus apylinkių vaizdas. Nuo
piliakalnio tolstančios elektros
linijos trasa, rodos, matosi kelis
kilometrus.
Keliaujame žemyn, kuo
greičiau iš keista elektrine aura virpančios teritorijos. Nuo
piliakalnio leidžiamės gan

lengvai. Žiemą čia, ko gero,
vienas nuostabiausių kalniukų
leistis rogėmis.
Perbridę džiungles ir pasitraukę į kuo saugesnę zoną nuo
aukštos įtampos linijos, bandome ieškoti atsakymo į klausimą, ar mes čia ir kas gi, kas gi
čia? Dar sausesnė informacija
negu apie Pašventupio piliakalnį patvirtina – taip, pagaliau
radome Prienlaukio piliakalnį
su visa gyvenviete. Internetas
visagalis ir vikipedija https://
lt.wikipedia.org/wiki/Prienlaukio_piliakalnis nieko per
daug informatyvaus nepateikia. Vadinasi, norint suprasti,
kur turistas atvyko, teks padaryti, ko gero, pakankamai sudėtingus namų darbus. Į mūsų
vertinimo lentelę atšuoliuoja
raudonas žiogas.
Ką gi, metas turistinei refleksijai. Viską galima apibūdinti
tyla. Jokių pramogų, vaizdas
neįspūdingas, apie iškylavimą
elektros prisotintame ore negali būti ir kalbos. Jeigu turite
širdies simuliatorių ar bet kokį
kitą elektromagnetinėms bangoms jautrų kūno „inkliuzą“,
šią vietą geriau aplenkite.
Epilogas ir verdiktas. Antras
bandymas atrasti Prienlaukio
piliakalnį buvo vaisingesnis
už pirmąjį, tačiau kalvotame

krašte lentelė su apytiksliu atstumu ir kryptimi bei papėdėje,
už 100 metrų nuo piliakalnio,
esanti rankų darbų lentelė kažin ar gali būti laikomos tikslia
piliakalnio vieta. Nei ant vienos piliakalnio viršūnės neradome aiškaus ženklo, kad mes
jau vietoje, juolab kad ta vieta,
išskyrus tai, jog yra pailga kalva, niekuo daugiau ir nežymi,
taigi ją atradome tik teoriškai
– „nes ji turėtų būti čia“. Raudonas žiogas.
Negundo ir ėjimas prie pilia-

panašus į paprastą ledynmečio
paliktą žemės kauburį. Geltonas žiogas.
Apie mirusius tik gerai arba
nieko. Taigi nieko pernelyg
gero istoriškai čia ir nebuvo,
todėl bus sunkiau sugundyti
savo giminaičius bei draugus
iš užsienio atvykti į šį objektą
– teks pasitelkti ir fantaziją bei
melą. Raudonas žiogas.
Kalbant apie pramogas,
reikia tikėtis, kad bent žiemą
nuo šio piliakalnio smagu pačiuožinėti su rogutėmis arba

kalnio per neaiškią pievą, kuri
vaikams tikrai primins įvairių
gyvių pilnas džiungles. Galima
pasidžiaugti, kad tos džiunglės
veši papėdėje, o pats ganėtinai
nuožulnus piliakalnio šlaitas
yra lengvai įveikiamas tiek kylant aukštyn, tiek leidžiantis žemyn. Geltonas žiogas.
Piliakalnis yra palyginti
aukštas ir jo apylinkės gražios,
tačiau vienintelis išskirtinumas
– ilga elektros perdavimo linija. Vizualiai piliakalnis labiau

slidėmis, o gal net snieglentėmis. Tačiau ar tokios pramogos bent kiek yra susijusios su
piliakalnio didingumu ir istorija. Turbūt ne. Vos už pusės
kilometro esanti „Prienlaukio
sodyba“ įspūdingesnė ir šeimoms tinkamesnė. Elektros
čirškėjimas susidariusios nuomonės tikrai nepataiso, taigi
raudonas žiogas.
O mes keliaujame toliau ir
lankome jau išraiškingesnius
piliakalnius.

 atgarsiai
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Italijos pramogų parke per incidentą
sužeisti septyni žmonės

Smūgiuodamas Sirijoje Izraelis pataikė į
„Hezbollah“ postą

Viename Italijos pramogų parke sekmadienį sugriuvus
daliai vienbėgių sistemos buvo sužeisti septyni žmonės,
pranešė valstybinė televizija „RAI TV“. Sužeistieji, tarp kurių
buvo du vaikai, kritinių sužalojimų nepatyrė.

Organizacijos „Hezbollah“ vadovas sekmadienį pranešė,
kad surengęs smūgį Sirijoje Izraelis pataikė į postą,
naudojamą šios Libano šiitų sukarintos grupės, o per
incidentą žuvo du žmonės. Izraelis anksčiau tvirtino, kad
taikėsi į Irano karius ir kitas „šiitų karines organizacijas“.

Šiais metais Lietuvoje
užregistruotas antras mirties atvejis
nuo retos užkrečiamosios ligos

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro (ULAC) duomenimis,
Lietuvoje šiais metais
užregistruoti 2 mirties
nuo listeriozės atvejai.
Abu mirę asmenys buvo
vyresni nei 70 metų.
2013–2018 m. listeriozė iš
viso buvo diagnozuota
57 asmenims, iš kurių 13
mirė.

Europos ligų prevencijos ir
kontrolės centro duomenimis,
listeriozės atvejų skaičius pastaraisiais metais didėja. Nuo
2014 m. Europos Sąjungos ir
Europos ekonominės erdvės
šalyse kasmet užregistruojama daugiau nei po 2000 listeriozės atvejų. Dažniausiai
ši liga diagnozuojama vyresniems nei 65 metų asmenims.
Mirštamumas nuo šios ligos
apie 10 proc.
Listeriozę sukelia Listeria
monocytogenes bakterijos.
Daugeliui sveikų žmonių Listeria monocytogenes bakterijos nesukelia visiškai jokių
simptomų, tačiau vyresnio
amžiaus žmonėms, taip pat
žmonėms su nusilpusia imunine sistema gali išsivystyti sunkios ligos klinikinės formos
– meningitas, meningoencefalitas, sunki kraujo infekcija
ir kt., kurios yra dažniausia
mirties priežastis.
Žmogus šios ligos neplatina, išskyrus užsikrėtimo
atvejus, kuomet besilaukianti moteris užkrečia vaisių per
placentą arba gimdymo metu.
Nėščiosioms listeriozė gali pasireikšti ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ar gripo požymiais, tačiau gali būti
persileidimo ar naujagimio
listeriozės priežastimi.
Pagrindinis listerijų infekcijos šaltinis yra gyvūninis maistas, nepakankamai apdorotas
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karščiu, ypač šalto rūkymo ar
vytinti mėsos gaminiai, nepasterizuotas, nevirintas pienas ir
jų produktai, šalto rūkymo žuvis ir kt. Listerijomis maistas
gali būti užterštas ir jį tvarkant.
Užsikrėsti taip pat galima nuo
žalių daržovių ir vandens. Į
dirvožemį ir ant daržovių listerijos patenka tręšiant jas galvijų mėšlu.
L. monocytogenes bakterijos gali daugintis žemoje temperatūroje (šaldytuve) ir yra
atsparios didelei druskos koncentracijai. L. monocytogenes
bakterijas sunaikina maisto
kaitinimas 30 minučių aukštesnėje nei 65,6 ºC temperatūroje arba pasterizavimas.
Siekiant išvengti susirgimo, riziką turintiems asmenims ULAC medikai rekomenduoja:
> Vartoti tik gerai karščiu
apdorotą gyvūninį maistą:
jautieną, kiaulieną, paukštieną ir kt.;
> kruopščiai plauti žalias
daržoves prieš vartojimą;
> žalią mėsą laikyti atskirai nuo šiluma apdoroto ar
vartojimui paruošto maisto,
siekiant išvengti kryžminės
maisto taršos;
> kruopščiai plauti rankas,
įrankius, paviršius po sąlyčio
su žalia mėsa, daržovėmis;
> vengti nepasterizuoto, nevirinto pieno ir iš jo pagamintų
produktų;
> ilgiau šaldytuve laikytą paruoštą maistą pakankamai gerai iškaitinti prieš vartojimą;
> vengti bet kokio ilgesnį
laiką šaldytuve laikyto gyvūninio maisto;
> vengti šaltai rūkytų jūros
produktų, šaltai rūkytų dešrų
ar kitų panašių mėsos gaminių. ULAC 

Kai iš dangaus biro gėlės
ATKelta IŠ 1 p.

Nors dabar kartais pasigirs-

ir informaciją perduos organizatoriams, kad per radiją
būtų paskelbiama, kaip geriau
važiuoti, kur gyvojoje grandinėje dar trūksta žmonių, be
to, lėktuvu skraidins Lietuvos
ir užsienio žurnalistus. Anglų
kalbos mokytoja Irena Bėtienė turėjo būti vertėja. Buvo
numatyta ir dar viena misija
– Baltijos kelyje stovinčius
žmones iš lėktuvo pasveikinti
išberiant gėles.
Pakilus iš Pociūnų, vienas
lėktuvas nuskrido tiesiai į Taujėnus, o kitas nusileido Aleksote, kad paimtų kauniečių
suneštas gėles.
„Gėlių buvo trys pilni sunkvežimiai. Beveik visos gėlės surištos į puokštes, prie
daugumos prisegti atvirukai
su sveikinimais, linkėjimais.
Į lėktuvą mes sutalpinome
tik dalį gėlių, jos svėrė maždaug 1,5 tonos“, – prisiminė
P. Bėta.
Jis pasakojo, kad jiems,
nors ir patyrusiems pilotams,
didžiausias iššūkis buvo pa-

ta pasakojimų, kad lėktuvai
kilo be leidimų, P. Bėta patikino, kad leidimus jie buvo gavę. Tądien buvo draudžiama pakilti DOSAAF-o ir
AEROFLOT-o lėktuvams, o
jų lėktuvai priklausė jų pačių
įkurtam kooperatyvui „Aviapaslaugos“. Todėl, kaip juokavo P. Bėta, sovietiniai prievaizdai, matyt, nesuprasdami,
ką reiškia kooperatyvas, leidimus skristi jiems davė.
Buvo numatyta, kad lėktuvai iš oro stebės žmonių
judėjimą Baltijos kelio link,
spūstis, tuščius kelio ruožus

kilti su tokiu sunkiu kroviniu.
„Normaliu“ atveju būtų reikėję perskaičiuoti lėktuvo centruotę, šiuo atveju tokios galimybės nebuvo. Ir pats skrydis nebuvo labai paprastas,
nes teko „šokinėti per kliūtis“
– tai pakilti aukščiau, tai vėl
leistis žemiau, kad gėlės nukristų tiksliai – šalia žmonių..
Nuskridus į Taujėnus paimti
žurnalistų, dalį gėlių, kad tilptų žmonės, teko palikti. Kartu
skrido tik lietuviai, nes užsienio agentūrų žurnalistai įstrigo
spūstyse ir negalėjo atvažiuoti
į aikštelę.

Virš Baltijos kelio
skraidė du AN-2
lėktuvai
Antrojoje renginio dalyje,
kuri vyko muziejaus kieme,
šalia virš Baltijos kelio skraidžiusio AN-2, prisiminimais
pasidalijo kartu su V. Tamošiūnu skridę prieniškiai lakūnas Petras Bėta ir jo žmona Irena.
Pasak dabar tik mėgėjiškai
skraidančio buvusio profesionalaus lakūno Petro, virš
Baltijos kelio skraidė du AN2 lėktuvai. Vieną pilotavo jis
su V. Tamošiūnu, antrąjį – Kazys Šalčius ir Audrius Jonušas. Kartu su lakūnais skrido
ir Irena Bėtienė, Gediminas
Vaškevičius, Algis Virbickas,
Antanas Jančiukas bei Povilas
Keserauskas.

Kauniečiai buvo
sunešę rekordinį kiekį
gėlių

„Galima daug ką užmiršti, bet vaizdo, kai skrendant
virš susikabinusių rankomis
žmonių grandinės biro gėlės,
užmiršti neįmanoma. Kaip ir
to, jog tauta per visą sovietinės
okupacijos laiką nepamiršo,
kad ji buvo laisva ir tai parodė taikiu manifestu“, – pasakojo P. Bėta.
Jis taip pat neabejoja, kad
tądien vienam tikslui suneštas
gėlių kiekis tikrai buvo rekordinis, tik, gaila, niekas šio rekordo neužfiksavo.

Teko pagulėti ant
kauniečių meilės
Didžiulis gėlių kiekis į atmintį įsirėžė ir Irenai Bėtienei. Ji pasakojo, kad, gėlėmis
iki lubų užkrovus lėktuvą, jai,
skraidinamai kaip vertėjai, ir
dviem gėlių barstytojams, teko gultis ant viršaus ir įsitaisyti kuo arčiau pilotų kabinos,
kad kuo mažiau keistųsi lėktuvo centruotą. Kai Vytautas
Tamošiūnas pradėjo abejoti,
ar pavyks pakilti, buvo apėmusi ir baimė.
Pasak I. Bėtienės, gultis ant
gėlių buvo šventvagystė, bet

kitos išeities nebuvo. O gulėdami gėlių patale jie gėrėjosi,
su kokia meile buvo surištos
gėlių puokštelės. Prie daugelio puokščių buvo pritvirtinti
atvirukai, užrašai su palinkėjimais, prisiminimais.
„Ta žmonių meilė labai palietė širdį ir aš dėkinga kauniečiams, kad man teko pagulėti
ant jų meilės“, – kalbėjo ponia Irena.
Kai gėlės buvo mėtomos
pro duris, jai teko puokštes
padavinėti vyrukams, kurie,
prisirišę parašiutinėmis sistemomis, stovėjo prie durų.

„Vienybės jausmas ir ta
ypatinga aura, kuri buvo jaučiama skrendant virš žmonių
grandinės, sunkiai nusakoma
žodžiais, – ir prabėgus trisdešimčiai metų vėl graudinosi
ponia Irena. – Buvo be galo
gera, kai matėme, kad iš likusių gėlių šalia kelio buvo
sudėlioti šūkiai „Laisvę Lietuvai“, sveikinimai“.
Ji sakė, kad pati jau buvo
ir užmiršusi, bet prieš kelias
dienas ir vyras, ir dukra, ir
draugės priminė, kad ji grįžo kruvinomis, rožių ir kitų
gėlių spyglių, subadytomis
rankomis.
Grįždami į Pociūnus jie dar
praskrido virš netoli Pakuonio
buvusio slapto sovietų objekto
„Nemunas“, prie kurio tądien
piketavo žalieji ir ten susirinkusius žmones pasveikino numesdami likusias gėles.

Prisiminimai ir
šiupininė
Muziejaus direktorius Mindaugo Kavaliausko paraginti
susirinkusieji dalijosi prisiminimais.
Kaunietis gydytojas, ke-

liautojas, fotografasValentinas
Kabašinskas ne tik pasidalijo
prisiminimais, bet ir atvežė
bei leido norintiems pavartyti
1989 m. rugpjūčio laikraščių,
kuriuose buvo rašoma apie
Baltijos kelią.
Prisiminimais dalijosi bei
savo kūrybos eiles skaitė jau
penkiolika knygų išleidusi
kaunietė poetė Irena Jacevičienė-Žukauskaitė ir kiti.
Sodybos „Šaltupis“ šeimininkas Raimundas Puišys
visus vaišino lauko virtuvėje virta gardžia šiupinine
sriuba.
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Ukrainos karys žuvo per apšaudymus
Donbase, teigia Kijevas

Maljorkoje per sraigtasparnio ir mažo
lėktuvo susidūrimą žuvo 7 žmonės

Vienas Ukrainos karys žuvo ir dar trys buvo sužeisti per
apšaudymus Donbase, teigia Kijevas. ESBO pateikiamuose
duomenyse matyti, iš kur galėjo būti šaudoma, tačiau
nenurodoma, kuri konflikto pusė – Ukrainos kariai ar
Rusijos remiami separatistai – atidengė ugnį.

Ispanijos Maljorkos salos padangėje sekmadienį
susidūrus sraigtasparniui ir mažam lėktuvui žuvo septyni
žmonės. Septynias gyvybes nusinešęs incidentas ore,
per kurį žuvo septyni žmonės, iš jų du – nepilnamečiai,
sekmadienį įvyko Inkos municipaliteto teritorijoje.

Baltijos kelio minėjimas Veiveriuose: Ar Prienai pavirs šiukšlių krūva?
Atsakymą ir rezultatą pasirinkite patys
30 metų – daug ar mažai?
ATKelta IŠ 1 p.
mo kalnelio įkūrėja Dalytė
Raslavičienė priminė, kad susirinkome ne tik Baltijos kelio trisdešimtmečio paminėti,
bet ir prisiminti, kaip 1939
m. rugpjūčio 23 dieną Rytų

ir Vakarų valdovai „sukarpė“
Europos žemėlapį – pasirašė
nacistinės Vokietijos ir SSRS
paktą – nepuolimo sutartį bei
slaptus Vidurio ir Rytų Europos padalijimo protokolus.
Paktą pasirašė šalių užsienio
reikalų ministrai – Joachimas
fon Ribentropas ir Viačeslavas Molotovas.
Skausmo kalnelio puoselėtojai Baltijos kelias – svarbus
įvykis, moteris prisimena jį
lyg tai būtų įvykę vakar. Anot
jos, prieš 30 metų susikabinti
rankomis 650 kilometrų grandinėje veiveriškiai išvyko auštant. Dalytė mena, kad stovint
susikibus rankomis
buvo galima girdėti ne tik savo, bet
ir šalia stovinčio
žmogaus širdies
plakimą. Moteris
apgailestavo, kad
iš trisdešimt dviejų
tuo metu vykusių
išreikšti savo valią
šiandien jau gyva tik Staselė
Aniulienė ir ji...
Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta
Jakinevičienė pasveikino susirinkusiuosius ir sakė tikinti, kad kiekvienas Lietuvos
gyventojas gali prisidėti prie
Lietuvos laisvės savo gerais
darbais ir puoselėdamas tautines idėjas. Loreta įteikė atREKLAMA

minimo dovanėles – rašiklius
– tuometinio Baltijos kelio dalyvėms Dalytei Raslavičienei
ir Staselei Aniulienei.
Prienų rajono savivaldybės
tarybos narys Cezaras Pacevičius džiaugėsi, kad šiandien

kartu su 80 prieniečių apsilankė toje Baltijos kelio vietoje,
kur prieš 30 metų susikibo
rankomis Prienų ir Birštono
savivaldybių gyventojai. Jis
didžiavosi, kad ta vieta pažymėta mūsų krašto menininko A. Sakalausko išdrožtu
koplytstulpiu. Tarybos narys
pasidžiaugė, kad minėjime
dalyvauja nemažai jaunimo.
Anot jo, mes turime perduoti
istoriją ateinančiai kartai, nes
nežinant praeities neįmanoma sukurti ateities. Baigdamas Cezaras palinkėjo sveikatos Dalytei Raslavičienei
o visiems susirinkusiesiems

tijos kelią, net oras buvo kaip
šiandien, tik žmonių – daug
daugiau... Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos
Prienų skyriaus pirmininkas
kalbėjo, kad turime didžiuotis,
nes nė viena kita šalis neturi
Baltijos kelio analogo. Leonas priminė, kad sovietai
gyrėsi, jog yra didi
tauta, bet jie nesuprato, kad tautos
jėga slypi gebėjime
kurti žmonių gerovę. Anot jo, prieš
30 metų trys Baltijos šalys parodė
savo jėgą susivienydamos ir negalvodamos, kas bus rytoj. Leonas sakė, kad per tuos metus
iš tiesų buvo rimtų istorinių
išbandymų, tačiau mažos šalys įrodė, kad tautos galybė
vienybėje. Žymus menininkas palinkėjo visiems kasdien
būti tokiems, kokie buvome tą
dieną Baltijos kelyje.
Veiverių seniūnijos seniūno
pavaduotoja Audronė Lazdauskienė sakė, kad ši diena
Lietuvai reiškia vienybę, ji to
ir linkinti veiveriškiams. Seniūno pavaduotoja padėkojo
Dalytei Raslavičienei už laisvės idėjų puoselėjimą ir įteikė jai gėlių.

puoselėti bendrystę.
Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos Prienų
skyriaus pirmininkas Leonas
Sakalavičius retoriškai klausė: 30 metų – daug ar mažai?
Jis pastebėjo, kad tarpukario
Lietuva neišsaugojo laisvės
tiek metų, kiek po antrojo
nepriklausomybės atgavimo
mes jau esame laisvi. Leonas kaip šiandien mena Bal-

Minėjimo metu skambėjo
Dalytės Raslavičienės eilės,
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro moterų vokalinio
ansamblio „Radasta“ (vadovė Aurelija Bareišienė) dainos
laisvės kovų ir tremties tematika. Pasibaigus minėjimui,
Skausmo kalnelio įkūrėja pakvietė susirinkusiuosius dar
neišsiskirstyti ir pasivaišinti
jos pačios raugta gira.

Kai kuriose naujose konteinerių aikštelėse prieniškiai fiksuoja tokius vaizdus.

„Prienai tuoj pavirs
šiukšlių krūva. Žmonių
bukumui nėra ribų šiukšlės toliau kraunamos
buvusiose konteinerių
vietose. Šiandien ryte
sudrausminau keletą
žmonių, bet reakcija
nulinė. Raštai laiptinėse
nepadeda. Gal verta imtis
griežtesnių priemonių?
Uždėti lenteles ten, kur
kraunamos šiukšlės,
kad bus taikomos
baudos?“ – tokį nerimo
ir pasipiktinimo kupiną
laišką parašė Prienų
miesto Stadiono gatvės
gyventoja.

Ir ji teisi. Kai kuriose Prienų
miesto, kuriame įrengtos ir jau
pradėtos eksploatuoti naujos
konteinerių aikštelės, vietose gyventojai pradėjo daryti
šiukšlynus po savo pačių ir,
žinoma, kaimynų langais.
„Nuo rugpjūčio pradžios jau
du kartus tikrinome visas trylika naujai įrengtų požeminių
aikštelių. Prie kai kurių iš jų –
tobula tvarka. Tačiau kai kur,
pavyzdžiui, Stadiono gatvėje
12 esančioje konteinerių aikštelėje, - baisus vaizdas: atliekos neišrūšiuotos, prie naujų
konteinerių numesti didžiuliai
maišai su, spėjame, tekstilės
atliekomis. Žinoma, tokio dydžio maišai į konteinerius nė
netelpa – juos reikia nuvežti į aikštelę“, - pasakojo Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro (ARATC) Rūšiavimo
centrų veiklos organizavimo
padalinio Eksploatavimo inžinierė - padalinio vadovo pavaduotoja Rasa Opolskienė.
Ji stebisi, kad Prienų gyventojai užuot pasidžiaugę, kad
prie jų namų atsirado naujos,
šiuolaikiškos, gražios aikšte-

lės, jas prišiukšlina ir sugadina
tiek miesto vaizdą, tiek žmonių nuotaiką.
„Kartu su Prienų rajono savivaldybe ieškome būdų, kaip
išvengti šiukšlynų naujose
aikštelėse. Svarstome galimybę įdarbinti nuolatinį šių aikštelių prižiūrėtoją-kontrolierių,
kuris nuolat lankytųsi aikštelėse, stebėtų tvarką jose, kontroliuotų, kaip gyventojai rūšiuoja atliekas, patartų, kaip teisingai tą daryti ir suteiktų visą
gyventojams reikalingą informaciją. Nerūšiuojančius, ne
vietoje atliekas numetančius
gyventojus prižiūrėtojas įspėtų, o prireikus apie netinkamą
elgesį informuotų atitinkamas
institucijas“, - kalbėjo ARATC
atstovė R. Opolskienė.
Konteinerių aikštelėse budintys prižiūrėtojai jau dirba
Alytuje, tokia praktika pradėta taikyti ir Lazdijuose. Pastebima, kad aikštelėse pradėjus
budėti prižiūrėtojams, situacija jose labai pasikeičia į gerąją pusę.
„Žinoma, apmaudu, kad dar
yra žmonių, kuriems atliekų
rūšiavimas - per sudėtingas
uždavinys. Tokių žmonių nėra daug, tačiau užtenka, kad
vienas ne vietoje išmestų savo atliekas ir visiems pasidaro blogai“, - pastebėjo R.
Opolskienė.
Požeminių konteinerių aikštelės Prienuose buvo pradėtos
eksploatuoti rugpjūčio 1 dieną. Prieš tai įvairiais būdais
buvo skelbiama informacija
apie šių aikštelių įrengimą bei
jose įrengtų konteinerių naudojimą.
Jokių ypatingų reikalavimų prieniškiams neatsirado.
Vienintelė naujovė – tai, kad

naujose aikštelėse yra vienu
konteineriu daugiau. Jis skirtas maisto atliekoms.
Visas kitas atliekas, kaip
ir iki šiol, reikia mesti į joms
skirtus popieriaus, plastiko bei
stiklo konteinerius, o tai, kas
lieka – į mišrių atliekų konteinerius.
Švara ir tvarka konteinerių
aikštelėse priklauso tik nuo
pačių gyventojų. Labai svarbu, kad visi rūšiuotų atliekas
ir mestų jas į atitinkamus konteinerius, nes visi konteinerias
ištuštinami pagal nustatytą
grafiką. Nerūšiuojant atliekų,
metant jas į bet kurį konteinerį, vieni konteineriai užsipildo greičiau ir ilgiau stovi
neištuštinti. O žiūrėti į atliekas
niekam nėra smagu. Kad toks
vaizdas netaptų kasdienybe,
reikia susitvarkyti. Bent jau
kiekvienam savo atliekas.
Prienuose šiuo metu jau eksploatuojama trylika naujų požeminių aikštelių. Dar trijų požeminių ir dvylikos antžeminių aikštelių įrengimo darbai
baigiami, šiuo metu atliekami
aikštelių gerbūvio tvarkymo
darbai – jos bus pradėtos eksploatuoti rugsėjo pradžioje.
Taip pat šiuo metu įrenginėjama dvylika pusiau požeminių aikštelių Prienų mieste ir
Jiezne bei Balbieriškyje.
Visų aikštelių įrengimo darbus ARATC planuoja atlikti ir
aikšteles pradėti eksplotuoti iki
spalio 1 dienos. Iš viso Prienuose bus įrengta 40 naujų
konteinerių aikštelių
Labai prašome gyventojų nemesti atliekų į nebaigtų
įrengti aikštelių konteinerius.
Šiose aikštelėse dar stovi senieji konteineriai ir reikia naudotis jais. ARATC inf. 

 kelionės
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JAV ir Kanada paragino patraukti
atsakomybėn Kiniją už nesąžiningą prekybą

Dviratininkė Simona Krupeckaitė Japonijoje
dukart kopė ant prizininkų pakylos

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas)
ir Kanados premjeras Justinas Trudeau (Džastinas Triudo)
per dvišalį susitikimą Didžiojo septyneto (G-7) valstybių
lyderių forumo metu pasisakė už Kinijos patraukti
atsakomybėn „už nesąžiningos prekybos praktiką“.

Japonijoje, Idzu mieste, surengtose dvejose dviračių
treko varžybose „Japan Track Cup“ (UCI I kategorija)
Simona Krupeckaitė iškovojo dvi prizines vietas. Pirmųjų
varžybų sprinto lenktynėse Lietuvos rinktinės lyderė
buvo trečia, o antrųjų varžybų sprinte – antra.

3 vairuotojų grupės, kurioms miegas ypač svarbus Atsakingas keliavimas. Šių
dienų mada ar siekis?

Kaip dažnai vairuojant
automobilį, ilgesnį
atstumą, imate žiovauti,
tampa sunku sutelkti
dėmesį į vairavimą ar
miegas suima taip, jog
atrodo tuoj užmigsite?
Miegas vairuojant visų
į kelią išsiruošusių
vairuotojų priešas –
ypač jaunų, dirbančių
pamainomis ar krovinius
gabenančių vairuotojų bei
vairuotojų, turinčių miego
sutrikimų.

Kad miegas yra neatsiejama
kokybiško ir saugaus vairavimo dalis, tik patvirtina dar metų pradžioje įvykęs skaudus
eismo įvykis, kai iš „Winter
Rally“ po nakties važiuojantis
automobilis rėžėsi i valytuvobarstytuvo galą, nes automobilio vairuotojas sunkvežimio
nepastebėjo dėl to, kad galimai
užmigo. Vairuotojas buvo mirtinai sužalotas, kiti su juo važiavę keleiviai patyrė įvairius
sužeidimus.
„Prie vairo mieguistam tekę
pasijusti greičiausiai ne vienam iš mūsų, tačiau iš pažiūros nekalta organizmo būsena
gali sukelti rimtas pasekmes gali įvykti eismo įvykis. Miego trūkumas žmogaus kūnui
daro panašų poveikį kaip ir
alkoholio vartojimas. Žmogus
patampa mažiau dėmesingas,
mažiau pastabus, sulėtėja reakcija, vairuotojas nebegeba
priimti racionalių sprendimų,
pakinta matymas, spalvų suvokimas, klausa”, – sako Lietuvos transporto saugos administracijos Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos priežiūros departamento
REKLAMA

Kauno skyriaus viršininkas
Remigijus Valatkevičius.
Pavargęs, nepailsėjęs bei
mieguistas vairuotojas kelia
pavojų ne tik sau, bet ir kitiems. Amerikiečiai miego
ekspertai sako, kad, sumažėjus koncentracijai, tikimybė
patekti į avariją žmogui, kuriam trūksta miego, padidėja
44 poc. Vairuojant užsnūdus
netgi tik vienai sekundei, tai
gali sukelti itin skaudžių pasekmių. Mieguistumą paprastai kelia poilsio trūkumas ar
miego nebuvimas, pamaininis
darbas, miego sutrikimai, vairavimas be poilsio pertraukėlių, mieguistumą skatinančių
vaistų vartojimas.
„Nuovargio poveikis skirtingam vairuotojui bus kitoks,
tačiau dažniausiai poilsio trūkumas ar nebuvimas skatina
lėtesnę reakciją, trumpalaikės
atminties pablogėjimą. Vairuotojai taip pat gali tapti agresyvūs, susierzinę.”, – sako R.
Valatkevičius.
Sumažinus miego laiką
„tik“ 1-2 valandomis, net ir
jauniems žmonėms 20 proc.
padidėja insulto ir kitų smegenų pažeidimų rizika. Nepaisant amžiaus nemiegantiems,
dirglumas padidėja 50 proc. Ir
tada mes nebestebime šviesoforų, pasiduodame lenkiami,
neįjungiame posūkio signalų,
pradedame „bausti“ blondines, keikti ir pavojingai lenkti
lėtai judančius automobilius.
Nuovargis ar miego trūkumas veikia visus vairuotojus,
tačiau labiausiai daro poveikį
jauniems vairuotojams. Pavyzdžiui, jauniems vairuoto-

jams iki 25 metų vairavimas
naktį gali tapti ypač dideliu
iššūkiu. Daugeliui suaugusiųjų reikia septynių ar aštuonių
valandų miego per naktį, tačiau jauniems vairuotojams
reikia devynių valandų miego,
kad jie būtų lygiaverčiai vyresniems vairuotojams. Todėl
jauni vairuotojai turėtų turėti
koncentruotą ir stabilų miego grafiką ir vengti alkoholio,
siekiant sumažinti apsnūdimo riziką.
Ne mažiau poilsis ir miegas poveikį daro dirbantiems
pamainomis. Jeigu gali kooperuotis, dirbantys naktį apsvaigusio vairavimo riziką
gali sumažinti dalindamiesi
vairavimo atkarpomis. Taip
pat, jei planuojama vykti ilgą
kelio atkarpą, reikėtų vengti
ilgų viršvalandžių ar kelionę
planuoti, o esant galimybei ir
atidėti, kad į kelią nereikėtų
išvažiuoti iškart po išdirbtos
pamainos.
Komercinius užsakymus
ar krovinius gabenantys vairuotojai, paprastai didžiąją
savo atkarpos dalį nuvažiuoja
naktį, todėl jie yra ypač padidintos rizikos grupėje. Taigi
labai svarbu, kad siekdami
sumažinti apsnūdimo riziką,
komercinių užsakymų vairuotojai darytų nustatytos trukmės
poilsio pertraukėles.
Dar viena vairuotojų grupė,
kurią realiai veikia nuovargis
– turintys miego sutrikimų.
Vairuotojai, kurie turi nenustatyta miego sutrikimą, yra tarsi
tiksinti bomba. Jei vairuojant,
visuomet ima miegas ir vairuotojas jaučiasi pavargęs, jis

turėtų pasikonsultuoti su gydytoju. Žmones, kurie jau žino, kad turi miego sutrikimą,
turi laikytis medikų nurodymų ir važiuoti ypač atsargiai.
Nuolatinis poilsio nebuvimas
iššaukia lėtines širdies ligas.
Vairuotoją gali ištikti širdies
priepuolis, o tai didelė grėsmė
eismo saugai.
Todėl siekiant sumažinti
nuovargio ar poilsio trūkumo
poveikį vairuotojui reikėtų labiau stebėti savo organizmo
siunčiamus signalus. Vairuojant ilgas ir tas pačias kelio
atkarpas žmogus dažniausiai
žino, kuriose vietose jį ima
miegas, taigi atsižvelgęs į tai
vairuotojas turėtų planuoti ir
savo poilsio pertraukėles.
Greitam išsiblaškymui tikrai padės kofeino turintys gėrimai, tačiau reikėtų neužmiršti, kad jų poveikis trumpalaikis
ir kofeino turintys gėrimai negali būti miego pakaitalas.
Žinodamas, kad laukia ilga kelionė, vairuotojas turėtų kokybiškai pailsėti jau iš
vakaro.
Idealu, jei vairuotojas gali keliauti ne vienas. Tuomet
bendrakeleivis vairuotojui neleis užsnūsti, o, esant galimybei, ir pakeis prie vairo.
Jei tokios galimybės nėra,
tuomet vairuotojas bent jau
turėtų įsileisti gryno oro, pasileisti energingos ir ritmingos
muzikos. Visuomet teisingas –
sustabdyti transporto priemonę tam skirtoje saugioje kelio
vietoje ir padaryti trumpą pertraukėlę – išlipti iš automobilio, pasivaikščioti, o gal netgi
trumpai numigti. LTSA 

ATKelta IŠ 1 p.
nai nė nesusimąstome, kiek
daug lemia mūsų viešnagės
ar poilsio pasekmės vietiniams. Nepalikime šiukšlių,
plastikinių maišelių, o vietinių vaikams nedalinkite saldainių, nes jie kenkia mažųjų
dantims.
Pasidomėkite vietine kultūra, įpročiais, tradicijomis
ir vertybėmis, išmokite kelias naudingas frazes vietine
kalba. Įdėję šiek tiek pastangų, iš kelionės gausite gerokai
daugiau, nes kur kas geriau suvoksime visų kelionėje lankomų vietų ir kultūrų kontekstą.
Be to, laikydamiesi šių rekomendacijų, pelnysite daugiau
vietinių žmonių, kurių šalyje
svečiuojatės, pagarbos. Kai
keliaujate pagarbiai, patys esate gerbiami.
Atsisakykite perteklinio
pakavimo. Neprisikraukite
per daug daiktų, daugumos jų
paprastai neprireikia. Pasistenkite pasiimti kuo mažiau daiktų, esančių įvairiose pakuotėse. Deja, kai kuriose šalyse
atliekų rūšiavimas gali būti
gana keblus. Turėkite omenyje, kad daugumą reikalingų
daiktų tikrai galėsite nusipirkti
vietoje ir kartu paremsite vietinę ekonomiką.
Vežkitės savo gertuvę!
Kiekvieną kartą prisipylę vandens į daugkartinio naudojimo
gertuvę, prisidedate prie mažesnės vienkartinių buteliukų
paklausos ir gamybos.
Pasirūpinkite draugiška
aplinkai kosmetika. Apsauginiais kremais nuo saulės,
muilu, dezodorantu bei kitomis kosmetikos priemonėmis,
kurių naudojimas gali kenkti
aplinkai.
Pasidomėkite socialiniais
projektais, kurie galimai
bus vykdomi jūsų kelionės
metu. Taip pat išsiaiškinkite,
kaip galėtumėte prie jų prisijungti. Pavyzdžiui, diena praleista dramblių prieglaudoje,
užuot žaidus su narkotikais
apsvaigintais tigrais, tikrai
taps įspūdingiausia kelionės

patirtimi.

KELIONĖS METU
Atsakingai rinkitės pramogas. Venkite bet kokių išvykų ar ekskursijų, susijusių
su laukiniais, nelaisvėje laikomais gyvūnais. Privalome
suprasti, kad tokios pramogos
kaip liūtukų glostymas, jodinėjimas drambliais ar nelaisvėje laikomų orkų lankymas
tiesiog nėra tinkamas sprendimas.
Atsakingai vertinkite savo pirkinius. Prisidėkite prie
vietinės bendruomenės gerovės, įsigydami jų gaminių sau
ar lauktuvėms, visa tai kur kas
prasmingiau nei besaikis pirkimas. Nepirkite daiktų, pagamintų iš nykstančių gyvūnų (jūrinių vėžlių, dramblio
ilčių) ar augalų rūšių, kietmedžio, senovės artefaktų. Jūrinės kriauklės bei koralai turėtų likti ten, iš kur yra kilę.
Taip pat prieš pirkdami brangakmenius pasidomėkite jų
įsigijimo teisiniais bei etiniais
aspektais.
Gerbkite žmones, jų kultūrą, papročius. Nepamirškite, kad daug kur laikas suvokiamas kitaip nei pas mus
ir žmonės gali būti neįpratę
skubėti ar būti itin punktualūs. Švaros ir tvarkos suvokimas ne visose šalyse vienodas,
todėl pasistenkite atlaidžiau
žiūrėti į kartais galinčius šokiruoti vaizdus. Kantrybė, supratingumas ir šypsena veide
gali pasiekti gerokai daugiau
nei atvirai reiškiamas nepasitenkinimas ir pyktis. Taip pat
egzistuoja daugybė naudingų
patarimų, kuriais reikėtų vadovautis lankant religines vietas,
atkreipiant dėmesį į savo aprangą bei elgesį.
Nefotografuokite ten, kur
draudžiama, ar neatsiklausę
prieš tai leidimo. Pasistenkite
netrikdyti žmonių privatumo.
Venkite žmonių, prašančių
pinigų už pozavimą nuotraukoms, nes tai skatina elgetavimą. Lankytinose bei strateginėse vietose (pavyzdžiui, oro
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uostuose, traukinių stotyse,
prieplaukose) vadovaukitės
įspėjamaisiais ženklais, nes
dažniausiai čia fotografuoti
draudžiama.
Naudokitės viešuoju
transportu. Išsinuomokite
dviratį arba rinkitės pasivaikščiojimą pėsčiomis, tai puikus
būdas susipažinti su žmonėmis bei sumažinti taršą.
Naudokite vandenį saikingai. Daug dėmesio skiriama
CO2 išskyrimui, tačiau turėkime omenyje, kad vanduo
– gyvybiškai svarbus išteklius,
kurio dažnai trūksta turistų
lankomose vietose. Todėl jeigu esate prašomi atkreipti dėmesį ir stebėti vandens naudojimą, matyt, tam yra svarių
priežasčių. Jeigu apsistojate
viešbutyje, kuris turi kelis baseinus bei golfo aikštyną, tačiau šalyje trūksta vandens,
susimąstykite prieš šokdami į
dušą tris kartus per dieną.
Svarbiausias patarimas!
Keliaukite lengva širdimi ir
siela, nieko nesitikėkite ir atsiverkite naujoms patirtims.
Mėgaukitės įspūdžiais, apmąstykite savo patyrimus ir
pradėkite planuoti kitą kelionę!
Labai svarbus yra pats vartotojiškumo mažinimas, taip
pat mūsų vartojimo įpročiai ir
aplinkos teršimas, kuris trikdo pusiausvyrą gamtoje, taip
atsisukdamas prieš mus pačius. Svarbu atpažinti ir įvertinti savo individualų poveikį aplinkai, pamažu keičiant
kasdienius vartojimo, elgesio
įpročius, pastebėti šių pokyčių
naudą aplinkai, sveikatai, taip
pat ir piniginei. Svarbu ne tik
tai, kiek vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojame.
Svarbu ir kaip elgiamės, kai
jie tampa nebereikalingi. Nešiukšlinti, tinkamai surūšiuoti, jas perdirbti – tai irgi mūsų
visų pareiga, nes atliekos neatsiranda iš niekur, o ir pačios
niekur nedingsta.
Kelionių organizatorius
„West Express“ kviečia keliautojus prisijungti prie atsakingo keliavimo iniciatyvos.
Daugiau apie įmonės vykdomą projektą „WeTravelEco“
galite sužinoti internete: www.
WeTravelEco.lt 
REKLAMA

Pekinas pasmerkė JAV sprendimą dar
padidinti importo muitus kiniškoms prekėms

Auksas Vengrijoje – Henrikas Žustautas
tapo pasaulio čempionu!

Pekinas pasmerkė JAV sprendimą padidinti importo
muitus kiniškoms prekėms ir pareiškė, jog tai daro
neigiamą poveikį tarptautinei prekybai, rašo JAV dienraštis
„The Washington Post“ ir kiti leidiniai, cituojantys Kinijos
prekybos ministeriją.

Sekmadienį pasaulio baidarių ir kanojų čempionatas
Vengrijoje baigėsi auksine nata Lietuvai. Kanojininkas
Henrikas Žustautas tapo pasaulio čempionu ir iškovojo
vienintelį Lietuvos rinktinės medalį šiame čempionate.
Tai svarbiausias 25-erių plungiškio karjeros pasiekimas.

5 dalykai, apie kuriuos tolimojo susisiekimo autobuse geriau pamiršti
Autobuso stoties kasose
nusipirkote bilietą
maršrutu Vilnius–Klaipėda,
susirandate savo vietą
ir lyg niekur nieko per
kompiuterį pasileidžiate
filmą, skambinate draugui,
pas kurį keliaujate, ar
tiesiog patogiai įsitaisote ir
miegate.

Ar kada nors susimąstėte,
kad ne viskas, ką sau leidžia
keleiviai, yra priimtina ir,
svarbiausia, saugu?
„Keleiviai vykdami tolimojo susisiekimo autobusais visiškai atsipalaiduoja ir
apie savo saugumą autobuse
net nesusimąsto. Dažniausiai
manoma, kad keleivio saugumas yra autobuso vairuotojo atsakomybė ir būtent jis
pasirūpins, kad kelionės metu žmogus iš taško A į tašką
B nuvyktų saugiai. Vis dėlto
keleiviai turėtų atminti, kad
jų saugumas labai priklauso
nuo jų pačių, tad atsakomybė, ar galutinį savo kelionės
tikslą jie pasieks saugiai, tenka ir jiems“, – keliaujančiųjų
tolimojo susisiekimo autobusais dėmesį atkreipia Lietuvos
transporto saugos administracijos inspektorius Vitalijus
Šufinskas.
Pasak pašnekovo, būtų galima įvardyti 5 dalykus, kurių
žmonėms, keliaujantiems tolimojo susisiekimo autobusais,
niekuomet nerekomenduojama daryti.

Kalbinti vairuotoją
Greičiausiai nedaugelis tolimojo susisiekimo autobusų vairuotojų už jų esančiose
priekinėse sėdynėse sėdintiems ir juos kalbinantiems
keleiviams pasakys, kad nedera vairuotojo kalbinti, kol
šis vairuoja. Vairuotojas net
ir labai trumpais atsakymais
stengsis palaikyti pokalbį ir
išlikti malonus su keleiviais,
tačiau kiekvienas keleivis turėtų žinoti, kad autobuso vairuotojas turi sutelkti visą savo
dėmesį į kelią ir prieš jį vykstantį eismą, nes pagrindinė
jo užduotis – saugiai nuvežti keleivius į galutinį kelionės tašką.

„Kiekvienas vykstantis autobusu turėtų žinoti, kad net
ir menkiausias klausimas atitraukia vairuotojo dėmesį nuo
kelio, trikdo jo koncentraciją
ir ilgina reakcijos laiką kilus
sudėtingai situacijai kelyje“,
– keleivių dėmesį atkreipia
pareigūnas.
Vairuoti autobusą nėra taip
lengva, nes atsakomybę prisiimi ne už vieno vykstančiojo
gyvybę. Kelyje gali atsirasti
netikėtų situacijų, todėl vairuotojas turėtų būti kuo ramesnėje aplinkoje. Suprantama, kad iš šono atrodo viskas
paprasta, todėl dažnai norisi
vairuotojui imti ir patarti, kada
lenkti ar kuria juosta važiuoti.

panaudoti įvairiai veiklai:
klausydamiesi muzikos, žiūrėdami filmą ar tiesiog kalbėdami telefonu. Pastaroji veikla
atrodo visiškai nekalta, kol keleivis telefonu kalbasi sėdėdamas tolimojo susisiekimo autobuso gale ar per vidurį.
Kas kita, kai iš karto už
vairuotojo sėdintis keleivis
kalba telefonu. Tokiu atveju
vairuotojas, kad ir kaip norės, sunkiai sukoncentruos
savo dėmesį, nes jausis taip,
lyg jį kalbintų už jo sėdintis
keleivis.
Dar blogiau, jei keleivis
sprendžia darbo reikalus ar
dalyvauja emocingame pokalbyje, tuomet vairuotoją veiks

„Galima kažkiek bandyti
suprasti Keleiviai teisinasi,
kad autobuse diržo jie nesisega, nes važiuoja netoli ir greitai reikės lipti. Tačiau verta susimąstyti, nes net ir vykstant
trumpomis atkarpomis įvyksta skaudūs eismo įvykiai. Tuo
labiau kad ir Kelių eismo taisyklės nustato, kad segėti diržą autobuse būtina“, – primena V. Šufinskas.
Anot jo, jei autobuse įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę, ant sėdynės
arba šalia jos matomoje vietoje gali būti pavaizduotas informacinis ženklas „Užsisek
saugos diržą“. Jeigu šio informacinio ženklo nėra, prieš

Vis dėlto neturime pamiršti,
kad autobuso vairuotojai yra
profesionalai ir jie geriausiai
išmano, kaip manevruoti su
didele transporto priemone,
kaip vyksta eismas piko valandomis ir pan.
Jei vairuotojas vengia kalbėti, nemanykite, kad jis nemandagus ir nebendraujantis.
Realybė tokia, kad vairuotojas
tikrai neignoruoja keleivio, jis
paprasčiausiai visą savo dėmesį sutelkęs į prieš ir šalia jo
vykstantį transporto srautą.

ne tik pats kalbėjimas, bet ir
pokalbio emocijos. Pavyzdžiui, jei keliautojas su kažkuo įnirtingai ginčysis, vairuotojas tikrai jausis taip, lyg
pats būtų ginčo epicentre.

pradedant važiuoti keleiviai
apie reikalavimą naudotis saugos diržais turi būti informuojami žodžiu arba garso ir vaizdo priemonėmis. Saugos diržas turi būti užsegtas juosiant
jį per petį ir per juosmenį arba
kaip numatė transporto priemonės gamintojas. Kadangi
miesto viešajame transporte
leidžiamas stovinčių keleivių
vežimas ir nėra gamintojo
įrengtų diržų, tad reikalavimo
užsisegti diržą tokiuose autobusuose nėra, o stovint privalu
laikytis už turėklų.

Priekinėse sėdynėse
kalbėti telefonu
Nieko keista, kad susiruošę į keliasdešimties kilometrų kelionę laiką stengiamės

Nesisegti saugos diržų
Nors tik maža dalis keleivių
tolimojo susisiekimo autobusuose segasi saugos diržus, tai
turėtų tapti vienu pirmų veiksmų vos įlipus į autobusą – taip
kaip ir susirasti savo sėdėjimo
vietą, nurodytą kelionės biliete. Staigaus ir netikėto stabdymo kelyje metu žmogus iš
inercijos bloškiamas į priekį.
Taigi nesegint saugos diržo
galima patirti sumušimus į
priekyje esančias sėdynes.

Užstatyti takų tarp
sėdynių krepšiais
Labai dažnai į ilgas keliones
susiruošę keleiviai savo dide-

lius krepšius stengiasi pasiimti į autobuso vidų, o ne sudėti
bagažinėje. Tuomet takas tarp
sėdynių yra užstatomas krepšiais, kurie sudaro keblumų
ne tik judant po autobusą.
Eismo įvykio atveju niekaip
nepritvirtinti ir autobuso viduje esantys dideli krepšiai
krisdami gali sužaloti keliaujančiuosius.

Stotis autobusui
važiuojant
Tiek vyresnio amžiaus, tiek
jauni žmonės linkę atsistoti ir
užsiimti pašaline veikla autobusui nepasiekus galutinės
stotelės ir dar nesustojus. Galbūt manoma, kad susirinkus
daiktus ir apsirengus pavyks
greičiau išlipti iš autobuso.
Tačiau stovėti ant siauro judančio autobuso tako visiškai
nesaugu. Staigiame posūkyje
ar atsiradus netikėtai kliūčiai
kelyje atsistojęs keleivis gali
ne tik griūti ir susižaloti pats,
bet ir griūdamas ant kito žmogaus sužaloti sėdintįjį.
Ypač pažeidžiami vyresnio
amžiaus asmenys, nes jų reakcijos laikas ilgesnis. Taigi
autobusui netikėtai stabdant
galima nesuspėti atsisėsti, o
krintant patirti rimtų traumų
Dažnas keleivis pasakytų,
kad stojosi, nes norėjo vairuotojo paprašyti išleisti tam
tikroje stotelėje. Jei žinote,
kad norėsite išlipti anksčiau,
vairuotoją apie tai turėtumėte
informuoti dar įlipdami į autobusą (vairuotojas pagal parduotus bilietus žino, kokiose
stotelėse reikės sustoti).
Dažno keliautojo rankose
laikomos rankinės ir netvirtas laikymasis judant transporto priemonei gali lemti nelaimingus atsitikimus. Todėl
kiekvienas keliautojas apie
saugumą turėtų pagalvoti dar
prieš pajudant autobusui. Tai,
ar saugiai pasieksime kelionės
tikslą, labai priklauso nuo pačių keleivių, todėl keliaudami
tolimojo susisiekimo autobusais net ir atsipalaidavę turėtume neužmiršti šių patarimų ir
pasirūpinti savo bei kitų saugumu. LTSA 

10 INFormacija
TREČIAdienis, 2019 m. RUGPJŪČIO 28 d., www.naujasisgelupis.lt

Barselonoje dėl rasto sprogmens
evakuotas paplūdimys

Popiežius Pranciškus išreiškė susirūpinimą
„planetos plaučiais“

Barselonoje tarnybos evakavo vieną iš Ispanijos miesto
populiariausių paplūdimių po to, kai buvo gautas
pranešimas apie galimai rastą sprogmenį. Užtaisas buvo
rastas Sant Sebastia paplūdimyje. Manoma, kad tai - dar
nuo Ispanijos pilietinio karo laikų likusi bomba.

Popiežius Pranciškus sekmadienį išreiškė susirūpinimą
„planetos plaučiais“ vadinamais Amazonijos atogrąžų
miškais, kuriuos niokoja didžiuliai gaisrai, sukėlę
susirūpinimą visame pasaulyje. Šiais metais Brazilijoje
buvo užregistruoti 78 383 miškų gaisrai.

Ar žinote, kaip atpažinti
apsinuodijimą grybais?

PRIENŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS
TARYBOS POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

Vis labiau įsibėgėjant
grybavimo sezonui,
gydytojai toksikologai
primena, kad rinkti ir
valgyti galima tik labai
gerai pažįstamus grybus:
baravykus, lepšius,
ūmėdes, kazlėkus,
raudonikius, voveraites ir
pan.

Išplėsti savo renkamų grybų
sąrašą, eksperimentuoti naujais skoniais tikrai nepatartina.
Ar žinote, kaip atpažinti apsinuodijimą grybais? Ką tokiu
atveju daryti?
Pasak Valstybinės vaistų
kontrolės tarnybos (VVKT)
Apsinuodijimų informacijos
biuro vedėjos gydytojos toksikologės L. Gruzdytės, apsinuodijimo grybais simptomai
gali pasireikšti labai įvairiai:
per pusvalandį ar gerokai vėliau, praėjus 6-48 valandoms
po valgio. „Žmogus pradeda
staigiai vemti, gausiai viduriuoti, jį kankina stiprūs pilvo
skausmai, prasta savijauta“, aiškino gydytoja.
„Visais atvejais, jei įtariate,
kad apsinuodijote grybais ar
taip nutiko šalia jūsų esančiam
asmeniui, geriausia nedelsiant
skambinti į Apsinuodijimų informacijos biurą (tel. numeriu
8-5 236 20 52.) Mūsų specialistai konsultuoja visą parą.
Jums bus išsamiai patarta,
kaip elgtis, ar reikia kreiptis
į gydytoją, vykti į ligoninę.
Labai svarbu atminti, kad apsinuodijimas grybais gali būti
grėsmingas gyvybei, tad delsti
jokiu būdu negalima“, - tvirtino medikė. 2018 metai dėl
apsinuodijimo grybais stacionare gydyti 29 asmenys, 4 iš
jų – mirė.
L. Gruzdytė pridūrė, kad
sunegaluoti galima ir nuo
valgomųjų grybų, nes grybai
– sunkiai virškinamas maistas.
Valgomaisiais grybais galima
apsinuodyti juos netinkamai
laikant ar ruošiant. „Žmogų
tokiais atvejais vargina sunkumas, skausmas skrandžio
srityje, pykinimas, vėmimas
bei viduriavimas. Tačiau tokio apsinuodijimo simptomai
REKLAMA
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turėtų praeiti savaime,“ – teigė
VVKT atstovė.
Anot toksikologės, būtina
žinoti, kad net ir labai ilgai
verdant bei dažnai keičiant
vandenį, konservuojant ar
džiovinant grybus, nuodingi
grybai netampa nenuodingais,
mat nuodai yra termostabilūs.
Įdomu tai, kad apsinuodyti gali ne visi tuo pačiu metu valgę tuos pačius grybus, o tik
vienas kuris asmuo, mat jam
galbūt pateko vienintelis patiekale buvęs nuodingas grybas.
Patariama nepirkti sūdytų, marinuotų ar kitaip konservuotų grybų turgavietėse.
Taip pat rekomenduotina visada perrinkti vyresnio amžiaus
žmonių surinktus grybus, nes
dėl susilpnėjusios regos jie gali suklysti, apsirikti. Labai dažnai apsinuodijama supainiojus
nuodingą ir valgomą grybus,
kadangi kai kurie jų yra panašūs tarpusavyje. Šviežius
grybus patariama kuo greičiau sudoroti, nerinkti grybų
po šalnų, nes juose būna prasidėjęs irimas.
Pavojingiausi Lietuvoje pasitaikantys nuodingi grybai:
žalsvoji (blyškioji) musmirė
(Amanita phalloides), smailiakepurė musmirė (Amanita virosa), baltoji musmirė
(Amanita verna), eglinė kūgiabudė (Galerina marginata), smailiažvynė žvynabudėlė
(Lepiota aspera), valgomasis
bobausis (Gyromitra esculenta), rudeninis bobausis (Gyromitra infula), nuodingoji tauriabudė (Clitocybe dealbata.),
plaušabudės (Inocybe spp.),
nuodingasis nuosėdis (Cortinarius orellanus).
VVKT 
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B. Johnsonas: „Brexit“ be susitarimo atveju
JK neketina apmokėti „skyrybų“ sąskaitos

Vokietijos policija tiria gruzino „egzekuciją“
viename Berlyno parke

Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos be
susitarimo scenarijus Londonui sutaupytų daug pinigų,
nes šalis tokiu atveju neketina apmokėti „skyrybų“ su
Bendrija sutarties, sekmadienį pareiškė šalies premjeras
Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas).

Vokietijos policija sekmadienį tiria gruzino, kuris, kaip
skelbiama, buvo specialiųjų pajėgų komandosas ir
Čečėnijos karo veteranas, nužudymą viename Berlyno
parke. Dėl įvykdyto nužudymo suimtas 49 metų
įtariamasis iš Čečėnijos.

Viduriavimą sukelia ne tik infekcijos: kaip atpažinti lėtinę ligą ir ją gydyti?
Jei viduriuojame ir
tai mums sukelia
diskomfortą, dažniausiai
šia nemalonia
problema pašnibždomis
pasidalijame tik su
artimiausiais žmonėmis ir,
numoję ranka, į gydytojus
nesikreipiame.

Viduriavimas visuomenėje
dažniau siejamas su suvalgytu blogu maistu ar virusais.
Tačiau Vilniaus „Kardiolitos
klinikų“ Gastroenterologijos
centro gydytoja gastroenterologė dr. Laura Mašalaitė sako,
kad viduriavimą lemia ne tik
infekcijos.

ligos, kurių išsivystymas nėra pilnai aiškus ir yra susiję
su daugelių faktorių: žarnyno
motorikos sutrikimais, padidintu žarnyno jautrumu, žarnyno mikrofloros ypatumais,
jautrumu tam tikriems maisto
produktams bei genetine predispozicija. Kartais dirglios
žarnos sindromą išprovokuoja buvęs infekcinis viduriavimas. Taip pat reikšmės turi ir
įvairūs psichosocialiniai faktoriai, bendra nervų sistemos
būklė, nerimo sutrikimai ir
reakcija į stresą. Pasak gydytojos, tokiems pacientams
atlikus įvairius diagnostinius
laboratorinius ir instrumentinius tyrimus nenustatoma jokių organinių pakitimų.

Tarp priežasčių –ir
pieno produktai

Gydytojos teigimu, viduriavimas – vienas dažnesnių
įvairių virškinamojo trakto
ligų ir sutrikimų simptomas.
Tai - tuštinimosi sutrikimas,
pasireiškiantis dažnu (dažnesniu nei 3 kartai per dieną)
tuštinimusi skystomis išmatomis. Viduriavimas gali būti skirstomas į infekcinį (bakterinį, parazitinį ar virusinį) ir
neinfekcinį, kurį sukelia kitos
priežastys. Viduriavimą neretai lydi ir kiti nusiskundimai,
tokie kaip pilvo skausmas ar
pilvo pūtimas.
„Neinfekcinio viduriavimo priežastys gali būti labai
įvairios - nuo mitybos, dietos
ypatumų ir žarnyno veiklos
funkcinių sutrikimų iki organinių virškinamojo trakto
ligų. Vis tik viena dažniausių
lėtinio viduriavimo priežasčių yra funkciniai žarnyno sutrikimai – dirgliosios žarnos
sindromas su viduriavimu
ir funkcinis viduriavimas“,
– sako dr. L. Mašalaitė.Tai REKLAMA

Skystam tuštinimuisi įtakos
taip pat gali turėti tam tikri
dietos ypatumai, pavyzdžiui,
laktozės netoleravimas, kai
yra laktozę skaldančio fermento laktazės trūkumas.
„Viduriavimą sukelti gali ir
dirbtiniai saldikliai (sorbitolis, kramtomoji guma, saldinti gėrimai); kofeino turintys
produktai, gausus alkoholio
vartojimas. Kitos neinfekcinio viduriavimo priežastys
yra kviečių baltymo gliuteno
netoleravimas, storojo žarnyno ligos (pavyzdžiui, storosios žarnos piktybinis susirgimas), lėtinės uždegiminės
žarnyno ligos“, – vardija
gastroenterologė.
Be to, viduriavimą gali sukelti ir įvairių vaistų
vartojimas –antibiotikai,
vaistai nuo skausmo, magnio turintys preparatai,
vaistai cukriniam diabetui
gydyti. Taip pat yra nemažai
retesnių viduriavimą galinčių
sąlygoti priežasčių, tokių kaip
lėtinis pankreatitas, cukrinis
diabetas, skydliaukės funkcijos sutrikimas.
„Tik gydytojas gastroenterologas įvertinęs paciento
nusiskundimus, jų pobūdį ir
atlikęs tyrimus gali nustatyti
viduriavimo priežastį ir skirti tolesnį ištyrimą ir gydymą.

karščiavimas, pakitimai laboratorinių tyrimų rezultatuose (ypač mažakraujystė),
šeimos nariai serga uždegiminėmis žarnyno ligomis ar
piktybiniais storosios žarnos
susirgimais, - teigia dr. L.
Mašalaitė.

Gydymas priklauso
nuo to, kokia liga yra
diagnozuojama

Dažniausiai pradžioje pakanka nesudėtingų tyrimų: bendro ir biocheminio kraujo tyrimo, išmatų tyrimo, išmatų
pasėlio“, – tikina gydytoja.

Kada būtina kreiptis
pas gydytoją?

prognozė yra gera. Tačiau
reikia nepamiršti, kad viduriavimą gali lemti ir ligos,
kurias būtina laiku atpažinti
ir gydyti – žarnyno uždegiminės ligos, virškinimo sistemos

Nors iš karto atpažinti, dėl
kokios priežasties viduriuojama, gali būti sudėtinga, infekcinis viduriavimas dažniau
bus ūminis, kuris,
prasideda staiga,
praeina paskyrus gydymą
ar-

b a
netgi
ir savaime. Infekcinį viduriavimą diagnozuoja ir gydo
infekcinių ligų gydytojai.
Viduriavimą gali sąlygoti labai įvairios priežastys,
kurios gali būti visiškai nepavojingos sveikatai ir kurių

piktybiniai susirgimai. Jei skystas tuštinimasis pasireiškia
vienkartinai, po tam
tikro maisto, neužtrunka ir nesikartoja, nerimauti

nevertėtų.
„Funkcinio viduriavimo ir
dirgliosios žarnos sindromo
su viduriavimu prognozė yra
gera, tiesiog blogina gyvenimo kokybę, todėl pacientai
ir kreipiasi – jiems viduriavimas kartojasi, užtrunka, riboja kasdieninę veiklą, vargina
pilvo skausmai.
Jau pasikalbėjus su pacientu ir įvertinus nusiskundimų pobūdį galima nuspėti viduriavimo priežastį.
Vertinant priežastį, svarbu
viduriavimo pobūdis,
ar išmatose nestebima
kraujo ar gleivių, simptomų atsiradimo pradžia, kokie yra lydintys
simptomai. Pasak dr. L.
Mašalaitės, taip pat reikėtų nepamiršti ir apie
antrines viduriavimą
sukeliančias priežastis:
įvertinti gretutines ligas,
vartojamus vaistus.
Į gydytoją būtina
kreiptis, jei viduriavimas atsirado naujai (ar
viduriavimas keičiasi su
vidurių užkietėjimu), ypač
vyresniame nei 50 metų
amžiuje, yra kraujavimo požymių, naktinis viduriavimas, progresuojantis
pilvo
skausm a s ,
vėmimas, nepaaiškinamas svorio kritimas,

Gydant neinfekcinį viduriavimą, gydoma liga, kuri
jį sukelia arba, funkcinių sutrikimų atveju, gydymas yra
simptominis.
„Kalbant apie funkcines
ligas, kai atlikus tyrimus nenustatoma pakitimų, pacientui yra labai svarbu paaiškinti
šios ligos atsiradimo priežastis ir ligos prognozę, kuri paprastai yra gera, - tikina dr. L.
Mašalaitė.
Gydytoja pasakoja, kad dirgliosios žarnos sindromas su
viduriavimu – viena iš dažnesnių lėtinio viduriavimo
priežasčių, pasireiškianti pilvo skausmu, kuris palengvėja
arba pasunkėja pasituštinus.
Paprastai būdingas skystas
pasituštinimas (be kraujo, gali stebėti nedaug gleivių) kelis
kartus iš eilės, dažniau pirmoje dienos pusėje arba greitai iš
karto po valgio.
„Tokiems pacientams skiriamas simptominis gydymas
vaistais, mažinančiais žarnyno spazmus, pilvo pūtimą
ar stabdančiais viduriavimą.
Taip pat svarbu ir dietinės
rekomendacijos, todėl pacientai yra nukreipiami dietologo konsultacijai“, – sako
gastroenterologė.
Jei atlikus tyrimus diagnozuojama, kad lėtinį viduriavimą sukelia uždegiminė žarnyno liga (opinis kolitas ar
Krono liga), skiriamas gydymas tam tikrais priešuždegiminiais vaistais. Diagnozavus
laktozės ar gliuteno netoleravimą, pacientus konsultuoja
ir gydo gydytojas dietologas.
Jei atlikus tyrimus nustatomas piktybinis susirgimas,
pacientai siunčiami pas gydytoją chirurgą ir onkologą.

12 Gynyba
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Š. Korėjos raketos paleidimas „akivaizdžiai
pažeidžia“ JT taisykles, sako Sh. Abe

Meksikoje nužudytas žurnalistas
Centinėje Meksikos dalyje rastas negyvas vieno
naujienų portalo vadovas. Tai jau dešimtas toks
nužudymas šiais metais. Dėl grasinimų praėjusiais metais
jis prašė federalinių apsaugos priemonių. Tačiau, anot
giminaičių, galiausiai jis nusprendė nebetęsti apsaugos
proceso dėl su tuo susijusių biurokratinių procedūrų.

Japonijos ministras pirmininkas Shindzo Abe pareiškė,
kad naujausias Šiaurės Korėjos įvykdytas raketos
bandymas pažeidžia Jungtinių Tautų taisykles. Tuo metu
JAV prezidentas pareiškė „nesąs patenkintas“ naujausiu
Šiaurės Korėjos raketų bandymu, tačiau jo nesureikšmino.

Lietuvos kariai jau 25 metus dalyvauja tarptautinėse operacijose
1994 m. rugpjūčio 22 d.
pirmasis Lietuvos taikos
palaikymo būrys LITPLA1, sudarytas iš 32 karių,
vadovaujamų kpt. Artūro
Chrapko, išskrido Kroatiją.

Nuo šios dienos praėjo lygiai ketvirtis amžiaus – būtent
tiek laiko Lietuva dalyvauja
įvairiose tarptautinėse operacijose, taip prisidėdama prie
tarptautinių pastangų sukurti saugesnę aplinką ir stabilizuoti padėtį krizių apimtuose
regionuose.
„Svarbu pabrėžti tai, kad
praėjus vos ketveriems metams po Nepriklausomybės
atkūrimo Lietuva į tarptautinę
operaciją jau skyrė pirmuosius savo karius, tuo pademonstruodama siekį bendradarbiauti su kitomis valstybėmis sąjungininkėmis ir ryžtą
dalytis atsakomybe už tarptautinį saugumą. Dalyvaudama tarptautinėse operacijose
ir bendrose tarptautinėse pajėgose, Lietuva įgyja daug
vertingos patirties ir prisideda prie NATO kolektyvinės
gynybos ir karinio bendradarbiavimo stiprinimo, Europos
Sąjungos saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo“,
– sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.
Per dvidešimt penkerius
metus išsiplėtė operacijų, kuriuose dalyvavo ir dalyvauja
Lietuva, pobūdis ir geografija. NATO pietų kaimynystėje
kylančios grėsmes – nestabilios valstybės Artimuosiuose
Rytuose, Šiaurės Afrikoje,
išaugę migracijos srautai, teroristinių organizacijų veikla
– neigiamai veikia saugumo
aplinką. Todėl siekdama prisidėti prie saugumo situacijos
stabilizavimo, Lietuva vis labiau įsitraukia į tarptautines
operacijas, mokymo ir patariamąsias misijas Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje.
Lietuvos kariai taip pat vis
aktyviau dalyvauja jūrų operacijose, prisideda prie pasaulio bendruomenės pastangų
stabdyti nelegalią migraciją
Viduržemio jūroje, tarptautinės bendruomenės kovos
su piratavimu Indijos vanREKLAMA

denyne.
Iš viso per ketvirtį amžiaus tarptautinėse operacijose dalyvavo daugiau kaip 5,5
tūkst. Lietuvos karių, kurių
dauguma į jas vyko po kelis
kartus. Jose mūsų kariai įgijo
patirties, kaip planuoti ir atlikti operacijas, veikti kartu
sąjungininkais įvairiomis sąlygomis, kuri ypač vertinga
rengiantis savo krašto gynybai, bet ir patys tapo mokytojais – įgytą patirtį perduoda ir
tiems, kuriems šiandien reikia
jų kompetencijos ir žinių.
Deja, vykdant tarptautinių
operacijų užduotis, netekome dviejų savo karių – vyresniojo leitenanto Normundo

1994-08-22 į Kroatiją išlydimas pirmasis Lietuvos karių būrys

Valterio, jis žuvo 1996 m. balandžio 17 d. nuo sprogusios
prieštankinės minos Bosnijoje ir Hercegovinoje ir seržanto
Arūno Jarmalavičiaus, žuvusio 2008 m. gegužės 22 d. per

NATO tarptautinių saugumo
paramos pajėgų Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos
atkūrimo grupės stovyklos
užpuolimą ir apšaudymą.
Lietuvos karių dalyvavimui

tarptautinėse operacijoje pritaria ir mūsų šalies žmonės.
2018 m. gruodžio mėn. atliktos apklausos duomenimis,
72 proc. apklaustųjų mano,
kad Lietuvos kariai turėtų būti

siunčiami į tarptautines operacijas, jeigu to prašo NATO sąjungininkai. Taip pat 68 proc.
apklausos dalyvių išreiškė
pritarimą, kad Lietuva turėtų
aktyviau prisidėti prie kovos
su tarptautiniu terorizmu.
Šiandien Lietuva siunčia
karius dalyvauti 11-je NATO,
Europos Sąjungos, Jungtinių
Tautų ir kitose sąjungininkų
suburtų koalicijų vykdomų
tarptautinių operacijų Europoje, Afrikoje, Azijoje ir Indijos vandenyne. Tarp jų – ir
karinė mokymo operacija
Ukrainoje, ES mokymo misija Malyje, Centrinės Afrikos
Respublikoje, NATO operacijos Irake, Afganistane, ES
operacija Indijos vandenyne,
kt. KAM 
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Per dvejus metus Lietuvoje nepasistūmėta
aiškinantis arseno kilmę vandenyje

200 tūkst. rohinjų Bangladešo stovyklose
paminėjo „Genocido dieną“

Per dvejus metus nuo tada, kai pirmą kartą geriamame
vandenyje aptikta arseno, Aplinkos ministerijai nepavyko
pajudėti iš mirties taško, aiškinantis, iš kur dalyje mažųjų
Lietuvos vandenviečių atsiranda šio sunkiojo metalo.
Kenksmingo arseno aptikta apie 15-oje vandenviečių.

Apie 200 tūkst. rohinjų Bangladešo pabėgėlių stovykloje
surengė eitynes, skirtas paminėti antrąsias Mianmaro
kariuomenės žiauraus susidorojimo su rohinjais
metines. Maždaug 740 tūkst. rohinjų 2017-ųjų rugpjūtį
pasitraukė iš šalies, bėgdami nuo smurto.

„Tele2“ pasiūlymas: telefonai su nuolaida ir dovanomis
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

Rudens proga „Tele2“
skelbia nuolaidas
telefonams, o kartu su
jais vos už vieną centą
dovanoja išmanius
įrenginius. Nuo išmaniosios
apyrankės iki papildomo
išmaniojo telefono –
dovaną išsirinkti galima
pačiam.

„Rudens pradžioje tėvams
padaugėja išlaidų, be to, dažnai būtent prieš naujus mokslo metus moksleiviai gauna
savo pirmąjį išmanųjį, Todėl
paruošėme sutaupyti padedančių pasiūlymų, su kuriais
kartu įgyjama dar ir dovana, o
taip pat – viliojantį mokėjimo
plano pasiūlymą“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų direktorė.

Telefonai su nuolaida ir
dovanomis
Šiuo metu atsinaujinti arba
įsigyti pirmąjį išmanųjį – ypač
verta. Kaip tik dabar „Tele2“
klientai, įsigydami daugelį
„Samsung“ ir „Huawei“ telefonų su bet kuriuo 24 mėn. planu, iš skelbiamų www.tele2.lt,
kartu gauna neįtikėtinas dovanas vos už 1 ct! Nuo išmaniųjų apyrankių ar laikrodžių iki
išmaniųjų telefonų – dovaną
rinktis tikrai yra iš ko.
Vienas tokių pasiūlymų
skirtas išmaniajam „Samsung
Galaxy A50“. Sumokėjus 27
Eur pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu
www.tele2.lt, šis telefonas su
128 GB atmintine kainuos
REKLAMA

6,33 Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, jis kainuos
179 Eur, o dovanų gausite išmaniąją apyrankę „Samsung
Galaxy FIT“. Telefono kaina
be sutarties – 349 Eur.
Iš daugiau dovanų galima rinktis įsigyjant išmanųjį
„Samsung Galaxy A70“. Sumokėjus 57 Eur pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį
su bet kuriuo „Tele2“ planu,
skelbiamu www.tele2.lt, šis
telefonas su 128 GB atmintine kainuos 13,41 Eur/mėn.
Perkant išmanųjį su sutartimi,
jis kainuos 379 Eur, o dovanų
galima gauti išmaniąją apyrankę „Samsung Galaxy FIT“ arba laikrodį vaikams „Gudrutis
R10“. Telefono kaina be sutarties – 399 Eur.
Neįtikėtinas pasiūlymas paruoštas ir šiais metais pristatytam „Samsung Galaxy S10“.
Sumokėjus 117 Eur pradinę
įmoką ir sudarius 24 mėn.
sutartį su bet kuriuo „Tele2“
planu, skelbiamu www.tele2.
lt, šis telefonas su 128 GB
atmintine kainuos 27,58 Eur/
mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, jis kainuos 779 Eur, o
rinktis galima net iš 3 dovanų:
apyrankės „Samsung Galaxy FIT“, laikrodžio vaikams
„Gudrutis R10“ arba „Galaxy
A20e“ išmaniojo. Telefono
kaina be sutarties – 909 Eur.
Norintiems dar didesnio
ekrano – verta rinktis „Samsung Galaxy S10+“. Sumokėjus 132 Eur pradinę įmoką ir
sudarius 24 mėn. sutartį su bet
kuriuo „Tele2“ planu, skelbia-

mu www.tele2.lt, šis telefonas
su 128 GB atmintine kainuos
31,12 Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, jis kainuos
879 Eur, o rinktis galima net
iš 4 dovanų. Už centą įsigyti
galima apyrankę „Samsung
Galaxy FIT“, laikrodį vaikams
„Gudrutis R10“, išmanųjį
„Galaxy A20e“ arba laikrodį „Galaxy Active“. Telefono
kaina be sutarties – 1009 Eur.
Ir tai dar ne viskas – pasirinkę planus su 20 GB ir neribotais GB, gausite papildomą 100 Eur nuolaidą telefonų
įmokoms!

„Huawei“ gerbėjams:
antras išmanusis
– dovanų
Pasiūlymų paruošta ir „Huawei“ gerbėjams. Ypač suskubti
turėtų svajojantys apie modelį
„P30“. Sumokėjus 97 Eur pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn.
sutartį su bet kuriuo „Tele2“
planu, skelbiamu www.tele2.
lt, šis telefonas su 128 GB
atmintine kainuos 23 Eur/mėn.
Perkant išmanųjį su sutartimi,
jis kainuos 649 Eur, o dovanų gausite išmanųjį „Huawei
Y5“. Telefono kaina be sutarties – 699 Eur.
Norintys didesnio „Huawei“ telefono, turėtų rinktis
modelį „ P30 Pro“. Sumokėjus 127 Eur pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį
su bet kuriuo „Tele2“ planu,
skelbiamu www.tele2.lt, šis
telefonas su 128 GB atmintine kainuos 30,08 Eur/mėn.
Perkant išmanųjį su sutartimi,

jis kainuos 849 Eur, o dovaną
galima rinktis iš 2 išmaniųjų:
„Huawei Y5“ arba „Huawei P
Smart 2019“ su 64 GB atmintine. Telefono kaina be sutarties – 899 Eur.
Šiame pasiūlyme dalyvauja ir daugiau „Huawei“ bei
„Samsung“ išmaniųjų modelių, apie visus juos sužinoti
galite www.tele2.lt, visuose
„Tele2“ salonuose arba paskambinus 117.
Palyginamoji kaina yra kaina ne akcijos metu, perkant be
sutarties. Telefonams ir išmaniesiems aksesuarams papildomai taikomas vienkartinis
laikmenos mokestis. Pasiūlymo laikas, įrenginių ir dovanų
kiekiai riboti.

Reikia naujo plano?
Gaukite daugiau už
mažiau
Jei žvalgotės tik naujo mokėjimo plano – kaip tik dabar
yra puikus metas jį įsigyti.
Šiuo metu „Tele2“ siūlo vietoje 5 GB kiekvieną mėnesį
gauti visus 9 GB.
Norintiems naršyti daugiau
už mažiau skirtas neribotų pokalbių ir SMS planas su 9 GB
šiuo metu kainuoja tik 9 Eur/
mėn. Pasiūlymas galioja sudarius 12 arba 24 mėn. sutartį, o
2,8 GB duomenų kiekis, iš suteikiamų 9 GB, gali būti išnaudojamas ES/EEE šalyse.
Daugiau informacijos apie
pasiūlymą ir jo sąlygas sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“
salonuose arba paskambinus
117. 

2019-08-20 po vidurnakčio,
00.22 val., gautas pranešimas,
kad Balbieriškio sen. Gerulių k.
dūsta tarp ritinių įstrigęs vyras.
Vyras (g. 1994 m.) buvo įstrigęs tarp 4 šieno ritinių. Ritiniai
išardyti, žmogus išlaisvintas.
Medikai apžiūrėję nustatė, kad
žmogus nenukentėjo.
2019-08-20 apie 12.40 val.
gautas moters (g. 1952 m.)
pareiškimas, kad Prienų r. Veiverių sen. Mažųjų Zariškių k.,
išdaužus durų stiklą ir išlaužus
spyną, patekta į jos vasarnamį.
Iš vidaus pavogta žoliapjovė.
Nuostolis – 625 eurai.
2019-08-21 apie 17.30 val. 30
min.gautas vyro (g. 1978 m.)
pareiškimas, kad įsiveržę į
butąPrienuose, Kęstučio g.,
jaunuoliai jį sumušė. Užpuolimo metu vyrui išmuštas
dantis, praskeltas dešinysis
antakis, sutino veidas. Sulaikyti ir į areštinę uždaryti du
neblaivūs (3,10 prom. ir 2,44
prom. alkoholio) vyrai (g. 1994
m. ir 1993 m.).
2019-08-21 gautas moters
(g. 1982 m.) pareiškimas,
kad Prienuose, Tyliojoje g.,
vaikų žaidimų aikštelėje iš jos
mažametės dukters kuprinės
dingo mobilusis telefonas
„Huawei P20lite“. Nuostolis
– 180 eurų.
2019-08-21 apie 18.32 val. gautas pranešimas iš policijos, kad
Prienuose, J. Basanavičiaus g.
reikia atidaryti duris. Pastačius
ištraukiamąsias kopėčias prie
lango, žmogus pats atidarė
duris.
2019-08-23 vakare, 21.10 val.,
gautas pranešimas, kad Balbieriškio sen., Medvišių k.
kažkas dega. Važiuojant nurodytu maršrutu jokių degimo
požymių nebuvo. Pranešimas
nepagrįstas.

Honkongo
policija sako
buvusi priversta
paleisti
įspėjamąjį šūvį
dėl protestuotojų
smurto

Honkongo policija pirmadienį pareiškė buvusi priversta
panaudoti vandens patranką ir
paleisti įspėjamąjį šūvį, siekdama neprisileisti būrio „itin
smurtingų“ demonstrantų, kelis mėnesius rengiamų demokratijos šalininkų protestus vis
labiau temdant smurtui.
Sekmadienį Cuen Vano
priemiestyje įvykę susirėmimai buvo vieni žiauriausių
per pastarąsias 12 savaičių
besitęsiančius politinius neramumus.
Sutemus grupę policininkų
apsupo plytomis ir kitais daiktais ginkluoti protestuotojai,
rašoma Honkongo policijos
išplatintame pareiškime.
Jame priduriama, kad nuo
stiprių smūgių ant žemės
pargriuvus vienam pareigūnui šeši jo kolegos išsitraukė
tarnybinius ginklus, o vienas
iš jų „paleido į orą įspėjamąjį šūvį“.
Remiantis minėtu pareiškimu, per susirėmimus buvo
sužeisti 15 pareigūnų, o dešimtys protestuotojų, įskaitant
vieną 12-metį, buvo sulaikyti
už neteisėtą susirinkimą, ginklų turėjimą ir policininkų
puolimą.
„Policija ragina visuomenės
narius atsiriboti nuo smurtingų
protestuotojų“, – pažymima
pareiškime, kuriame taip pat
žadama traukti kaltininkus atsakomybėn.
Tikros kulkos panaudojimas
supykdė socialinių tinklų vartotojus, išjuokusius vieną policijos atstovą, kuris gyrė policijos „drąsius ir santūrius“
veiksmus per sekmadienį kilusias riaušes.
Policija patvirtino, kad buvo dislokuotos dvi mašinos
su vandens patrankomis, šaudžiusiomis į barikadas, kol demonstrantai bėgo slėptis. BNS
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Seime – diskusija, ar sugriežtinti ūkininko
sodybos statybas

Tiria pirmąjį kosmose įvykdytą nusikaltimą
Jungtinių Valstijų kosmoso agentūra NASA tiria tai,
kas gali būti pirmuoju kosmose įvykdytu nusikaltimu.
Astronautė Anne McClain yra kaltinama tapatybės
vagyste ir neteisėtu prisijungimu prie savo žmonos, su
kuria nebegyvena kartu, banko sąskaitos tuo metu, kai
ji dalyvavo misijoje Tarptautinėje kosminėse stotyje.

Kai kuriems parlamentarams siūlant sugriežtinti ūkininko
sodybos statybas – nebeleisti jų statyti mažesniame nei
3 hektarų sklype – yra abejojančių, ar tokie apribojimai
reikalingi. Dabar ūkininkai savo sodybas gali statyti ne
mažiau kaip 0,5 ha sklypuose.

Prienų
turguje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

puskilogramis sviesto – 3,8–4
eurus, kilogramas varškės –
1,6–2 eurus. Sūrių buvo galima įsigyti pagal dydį ir pagal
skonį – pagamintų iš varškės
ar saldaus pieno. Už didelius
prašė 2,5–3,5 euro, o už mažesnius – 1,2–1,8 euro.

euro, išpjovos – 5,25–5,5 euro, karkos – 1,88–2,2 euro,
maltos kiaulienos – 3,5–4
eurus. Kilogramas mėsinio
viščiuko paviljone kainavo
2,7 euro, o namuose auginto
– 3,8–4 eurus. Kilogramą išdarinėtos anties buvo galima

Saulėtas ir šiltas
šeštadienio rytas rodė,
kad dar vasara. Oras
buvo puikus, tad turguje
žmonių taip pat netrūko –
vieni norėjo įsigyti šviežių
maisto produktų, daržovių
ar vaisių, kiti ieškojo
prekių vaikams. Juk
netrukus rugsėjis, laikas
ruoštis į mokyklą.

Šiuo metų laiku turgaus
prekių asortimentas toks kaip
ir kiekvienais metais. Netrūksta uogų, vaisių, taip pat
įvairiausių daržovių.
Kilogramas bulvių kainavo
0,4–0,7 euro, kopūstų – 0,8–
1 eurą, burokėlių – 0,5–0,6
euro, morkų – 0,8–1,2 euro,
svogūnų galvučių – 0,7–1 eurą, pomidorų – 0,8–1,5 euro,
agurkų – 0,8–1,2 euro, žiedinių kopūstų – 1,5 euro, baklažanų – 2 eurus, šparaginių
pupelių – 4 eurus, česnakų
– 5–6 eurus (galvutė kainavo
50 centų), cukinijų ar moliūgų
– 0,5–0,6 euro, saldžiųjų paprikų – 1,8–2 eurus. Taip pat
buvo galima nusipirkti ir svogūnų laiškų, kurių 100 g kainavo 0,5 euro, ryšelis krapų ar
petražolių – 0,4 euro
Kilogramas šilauogių kainavo 4–5 eurus, aviečių – 3–
4 eurus, mėlynų vynuogių –
1eurą, geltonųjų slyvų (mažų)
– 0,5–0,8 euro, didelių slyvų
–1–1,5 euro. Litrą bruknių buvo galima nusipirkti už 3–4,4
euro, mėlynių – už 3,5 euro,
kilogramas labai gražių braškių kainavo 4 eurus. Braškės
ir mėlynės jau baigiasi, jų turėjo nedaugelis pardavėjų. Tačiau obuolių bei kriaušių tikrai
netrūko. Kilogramas vasarinių ir rudeninių veislių gražių
obuolių kainavo 0,5–1 eurą,
kriaušių – 1–1,5 euro.
Kol kas nesikeičia pieno
ir jo produktų kainos. Litras
pieno kainavo 0,5 euro, grietinės – 3,4–3,6 euro, kefyro
– 0,6 euro, išrūgų – 0,3 euro,
REKLAMA

Bitininkai siūlė pirkti medaus, kurio šiemet bitelės prinešė pilnus korius. Pusės litro
stiklainis tamsaus grikių medaus kainavo 3,5 euro, o liepų
– 3–4,5 euro,
Iš miško grybautojai negrįžta tuščiomis, tačiau negali
pasigirti pilnomis pintinėmis
– daugiausia randa voveraičių, vieną kitą raudonikį. Už
litrinį indelį voveraičių prašė
3–3,5 euro, o už raudonviršius – 7 eurų. Jeigu bus šiltas
ruduo, palaistys žemę lietus,
dar galima tikėtis ir mūsų
miškuose rasti daugiau įvairesnių grybų,
Nei paviljone, nei kioskuose netrūko rūkytos ir šviežios

mėsos. Kilogramas rūkytų
lašinukų kainavo 5,5–6,8 euro, su kumpiu – 6,8–7,8 euro, suktinio – 10–11,5 euro,
rūkytos pūslės ar išpjovos
– 10–15 eurų.
Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,98–4 eurus,
kumpio – 3,98–4 eurus, sprandinės ar karbonado – 4,78–5,5

nusipirkti už 5,8–6 eurus.
Jau ramiau gyvūnijos turgaus dalyje, nors naminių
paukščių jauniklių dar buvo
nemažai. Tik žmonės jau perka mažiau negu pavasarį. Keletas paukščių augintojų prekiavo ir jauniklėmis vištomis,
vištaitėmis. Už 4–5 mėnesių
višteles prašė 5–5,5 euro. Už
beveik suaugusias, pradedančias dėti kiaušinius vištas teko
mokėti 6–7 eurus. Kaip tik tokias vištas daugiausia ir pirko
kaimo žmonės. Paprastų nedidelių gaidžiukų buvo galima
nusipirkti už 5 eurus, gražių,
veislinių – už 10–15 eurų. Už
antis augintojai prašė 10 eurų,
už porelę dekoratyvinių, veis-

linių ančių – 25 eurų, už kalakutą ar kalakutę – 15–18 eurų,
už putpeles – 4–4,5 euro. Dar
buvo paaugintų ančiukų, kuriuos savininkas pardavė po
2,5–4 eurus, jau nemažų mėsinių viščiukų po 2,2–3 eurus.
Nedideli naminiai kalakučiukai kainavo 3–4 eurus, o visai
maži, 5 dienų, – 2 eurus.

Nedaug buvo triušių augintojų, nes dabar ši gyva prekė
jau ne tokia paklausi kaip pavasarį. Už suaugusį patiną ar
patelę prašė 20–30 eurų, o už
jauniklius – 6–10 eurų.
Ūkininkai iš automobilių
ir priekabų prekiavo javais.
Už centnerį miežių, kviečių
ar kvietrugių prašė 10–12
eurų, už avižas – 8 eurų, už
žirnius – 15 eurų. Centneris
pašarinių miltų kainavo irgi
panašiai – 10–11 eurų. 10 kg
maišelį kombinuotųjų pašarų
dedeklėms vištoms buvo galima įsigyti už 4,8 –5,6 euro,
mėsiniams paukščiams – už
7–8 eurus.
Turguje buvo ir prekiautojų vaismedžiais. Koloninės ir
žemaūgės obelys, kriaušės,
slyvos, trešnės ir vyšnios kainavo 8–10 eurų. Kai kas jau
pirko, juolab kad sodinukus iš
vazono gali pasodinti į žemę
kada nori.
Didžiulis turgaus plotas
skendėjo rudeninėse gėlėse.
Tikrai buvo iš ko pasirinkti.
Daugiamečių gėlių ar dekoratyvinių krūmelių kainos buvo
įvairios – nuo 3 iki 15 eurų.
Žmonės jau pirko pintus
krepšius bulvėms kasti. O jie
nepigūs – 6–8 eurai. Tačiau
ne vienus metus tarnauja, tai
gal ir apsimoka įsigyti vieną kitą.
Nemažai buvo prekiautojų
dėvėtais rūbais ir sendaikčiais.
Daugelis prekiautojų jau išparduoda vasarines prekes, o
jų vietoje siūlo rudeniškų rūbų
– striukių, batų, kelnių.
Sendaikčių turgavietėje visada būna daug žmonių, nes
čia galima rasti labai įvairių
ir naudingų dalykėlių – nuo
kilimų iki vaikiškų žaislų, papuošalų moterims ir žvejybos
įrankių vyrams.
Turguje daug pigiau galima nusipirkti indų ploviklių,
skalbimo priemonių, įvairių servetėlių bei namų apyvokos daiktų, indų, kilimų,
užuolaidų.
Taigi šeštadienį, rugpjūčio 24 –ąją, mūsų šalį paliko
gandrai. Graudu buvo matyti,
kaip didesniais ar mažesniais
pulkais rinkosi atviruose plotuose, ražienose, lyg aptardami skrydžio planus...

Nemuno kilpų regioniniame parke
(Tylioji g. 1, Birštonas) rugsėjo 10, 13, 17, 20, 24 dienomis nuo 9.00 val.

Rengiami nemokami kursai ūkininkams apie medelynų įsteigimą, dekoratyvinių augalų išauginimą, priežiūrą, realizaciją pagal mokymo programą: „Dekoratyvinių augalų auginimas“ kodas 296162204, trukmė 40 akad. val. Mokymus vykdys Kauno
miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojai.
Kursų klausytojai bus nemokamai maitinami.
Kursai ypač aktualūs ūkininkams gavusiems paramą pagal Lietuvos KPP, nes įtraukti į pasirenkamųjų išklausyti kursų sąrašą.
Į kursus registruojama telefonais: (8-610)25047, (8-685)84542
arba el. paštu: k.javaitiene@kmaik.lm.lt; s.cernuliene@kmaik.
lm.lt

Nekilnojamas turtas
Parduoda
1 kambario butus
1 k.b. (II a., 26 kv. m, mediniame
name su patogumais, 12 000 Eur)
Prienų centre. Tel. 8 604 17798.

Perka

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Žemės ūkis
Parduoda

Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Tel. 8 682 61641.

Prekiaujame naminiu
šviežiu medumi.
Pusės litro kaina –
3,50 euro.

Tel. 8 606 01638.

2 melžiamas ožkas (vienerių ir
dvejų metų). Tel. 8 670 83784.

Automobiliai, dalys
Perka
Automobilius (1970-2007 m.).
Gali būti tvarkingi, daužti ar su
defektais, pasiimame patys.
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628
08406.
Superkame įvairius automobilius,
tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8 604
38726.

Du 7 sav. paršelius Prienų r. Tel. 8
676 98055.
Sėklinius kvietrugius ir rugius; avis
auginimui ir pjovimui. Dovanoja
akmenis. Tel. 8 319 41484.
Žieminius kviečius ir kvietrugius.
Tel. 8 676 90392.
Karves (po veršio) ir veršingas
telyčias. Tel. 8 611 53256.

skelbimai 15

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems KLIENTAMS)
Perka
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

Įvairios prekės
Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171
REKLAMA

Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis,
rąsteliais). Prienuose atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Ąžuolinės audimo staklės ir daug
siūlų už mažą kainą. Tel 8 605
31998.
Pigiai naudotą Bosch skalbyklę
(įdėjimas per viršų), taip pat
vonią ir vonios spinteles. Tel. 8
600 39709.

Perka
Perku įvairių rūšių obuolius perdirbimui. Padedu pasikrauti,
Aprūpinu maišais. Tel. 8 640
62224.

Paslaugos
Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:

8 622 02208
šaldytuvus, šaldiklius.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

Dengiame stogus ir kalame karkasus. Tel. 8 646 06719.

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Statome karkasinius namus,
dengiame stogus įvairiomis
dangomis, matuojame fasadus
bei terasas, atliekame vidaus apdailos darbus. Tel. 8 671 45137.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.

Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje nuo 100 iki 10 000
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48
mėn. Palūkanos konkurencingai
mažiausios rinkoje. Konsultuojame pensijų kaupimo II - III
pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai.
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Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

Atvykstu į namus,
suteikiu garantiją.
Tel. 8 615 73404.

Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų
(bortų ir trinkelių klojėjų); 2.
Frontalinio krautuvo mašinisto; 3. Buldozerio mašinisto; 4.
Ekskavatoriaus mašinisto; 5.
Greiderio mašinisto. Darbas
Kauno apskrityje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno rajone.
Tel. 8 691 44404.

Užjaučia

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Dėkoja

PADĖKA
Dėkojame visiems artimiesiems bei draugams, užjautusiems ir
sunkią akimirką padėjusiems į amžinybę
išlydėti
Albertą Sarnicką.
Žmona, dukra ir
sūnus su šeimomis.

Remontuoju „Belarus“, „MTZ“, „T25“ traktorius. Tel. 8 678 04550.
Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį,
juodžemį, skaldą ir kitus birius
krovinius. Tel. 8 698 73325.
Apleistų sklypų tvarkymas, medžių ir krūmų kirtimas. Kertamo
sklypo plotas nuo 1 ha. Tel. 8
640 23000.
Pjaunu žolę trimeriu. Tel. 8 601
95611.
Mobiliuoju gateriu pjauname
medieną iki 9 m ilgio, išpjauname (kreizuojame) lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.

Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
Santechnikos darbai: vamzdžių
keitimas, metalinių vamzdžių
sriegimas, klozetų tvarkymas ir
keitimas, nerūdijančių kriauklių
skylių gręžimas. Profesionalia
įranga atkišu kanalizacijas. Katilų
prijungimas ir kiti santechnikos
darbai. Atvykstu ir savaitgaliais
bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308
arba 8 619 54866.

Įmonei reikalingas sunkvežimio
vairuotojas ir pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 698 46063.

Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai
Reikalinga
Reikalinga (-as) virėja (-as) darbui Prienuose visu etatu. Darbas
pamaininis. Tel. 8 650 41148.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Gali būti be patirties, apmokome. Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.

Mirus mokytojai, poetei
bei visuomenininkei
Anarsijai
Adamonienei,
nuoširdžiai užjaučiame
artimuosius.
Redakcijos
kolektyvas

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros ir
politikos naujienų!

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
TREČIAdienis, 2019 m. RUGPJŪČIO 28 d., www.naujasisgelupis.lt

Rugpjūčio 29 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:17
leidžiasi 20:22
Dienos ilgumas 14.05
Delčia (28 mėnulio diena)
Adolfas, Sabina, Barvydas,
Gaudvydė, Beatričė
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.
Rugpjūčio 30 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 06:19
leidžiasi 20:19
Dienos ilgumas 14.00
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Feliksas, Kintenis, Augūna,
Adauktas, Gaudencija, Laimis,
Joris, Vesta
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, laiškinius svogūnus,
paprikas.
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
netinkamas laikas kaupti vaisius, konservuoti daržoves.
Rugpjūčio 31 d.
ŠEŠTADIENIS
Laisvės diena
Saulė teka 06:21
leidžiasi 20:17
Dienos ilgumas 13.56
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė, Raimondas
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, saulėgrąžas, laiškinius
svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
netinkamas laikas kaupti vaisius, konservuoti daržoves.
Rugsėjo 1 d.
SEKMADIENIS
Mokslo ir žinių diena
Pasaulinė barzdų diena
Saulė teka 06:23
leidžiasi 20:14
Dienos ilgumas 13.51
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė, Gytis
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, saulėgrąžas, laiškinius
svogūnus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Rugsėjo 2 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 06:25
leidžiasi 20:12
Dienos ilgumas 13.47
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Ingrida, Protenis, Vilgaudas,
Steponas, Vilgaudė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, saulėgrąžas, laiškinius
svogūnus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

039*285 Lauko kepsninė
Mustang 43cm

Lošimo Nr. 1220
Data: 2019-08-25

ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

013*926 Lauko kepsninė
Mustang 43cm
Rugpjūčio 29 d. 16.00 val.
008*128 Ledų gaminimo Prienų Justino Marcinkeviaparatas TRISTAR
čiaus viešojoje bibliotekoje
001*456 Ledų gaminimo – Aldonos Ruseckaitės eilėaparatas TRISTAR
raščių knygos „Debesiu“ su007*131 Pakvietimas į TV tiktuvės. Dalyvaus kraštietė,
studiją
poetė, prozininkė, eilėraščių

52 01 32 48 11 73 33 10 36 34
024*064 Pakvietimas į TV knygos „Debesiu“ autorė
08 58 18 61 71 70 69 24 25 66
studiją
ALDONA RUSECKAITĖ, knygos
26 41 64 23 05 40 17 47 51 20
030*108 Pakvietimas į TV leidėjas ir redaktorius, poetas,
03 49 15 50 42 75 21 44
studiją

VISA LENTELĖ

017*067

59 22 06 57 09 31 35 14 studiją
02 68
034*927

LAIMĖJIMAI ir laimėtojų sk.
9070.00€
22.00€
1.50€
1.00€

2
485
12279
19407

TB-7104F
0292425
000 Eur

leidyklos „Kauko laiptai“ vadoPakvietimas į TV vas VIKTORAS RUDŽIANSKAS,
aktorė DAIVA ŠKELEVAITĖ.
Planšetė LENOVO Grieš smuikininkė KRISTINA
KATAVIČIŪTĖ. Renginio metu
Pretendentas į 120 bus galima įsigyti knygą.

037*929 Sodininko rinkinys
GARDENA
010*386 Sodininko rinkinys
GARDENA

PAPILDOMI PRIZAI
022*675 Trintuvas Nutribul0006064 Automobilis PEU- let
GEOT 5008
037*990 Trintuvas Nutribul0050990 Automobilis PEU- let
GEOT 5008
012*795 Baseinas su filtru
BESTWAY

PROGNOZĖ: Aukso puode –
440 000 Eur

032*312 Dviratis Azimut
Classic 28”
0273242 Elektrinis paspirtukas Xiaomi
0317800 Elektrinis paspirtukas Xiaomi
0306759 Elektrinis paspirtukas Xiaomi

Lošimo Nr. 711
Data: 2019-08-19
Tel. 1634

0137755 Elektrinis paspirtu- 7000 Eur - 711-0004377
kas Xiaomi
700 Eur - 711-0027*40
0394522 Elektrinis paspirtu70 Eur - 711-004**16
kas Xiaomi
022*359 Hamakas Spokey Sekančio tiražo prizas:
1x3000€, 5x1000€ ir
Zuni
012*213 Hamakas Spokey 40x300€
Zuni

026*807 Hamakas Spokey
Zuni
029*105 Hamakas Spokey
Zuni
029*582 Išmanioji apyrankė
Xiaomi

Lošimo Nr. 344
Data: 2019-08-23
SKAIČIAI

012*747 Išmanioji apyrankė 15, 18, 19, 41, 42 + 04, 06
Xiaomi

LAIMĖJIMAI

008*425 Išmanioji apyrankė
5+2
Xiaomi
000*691 Išmanioji apyrankė 5 + 1
5

Xiaomi

015*227 Išmanusis tel. SAM- 4 + 2
SUNG J4 Plus
4+1
010*668 Kelioninių baldų 4
komplektas
3+2
007*774 Knyga NEREGĖTA 2 + 2
LIETUVA
3+1
001*609 Knyga NEREGĖTA
3
LIETUVA
002*230 Knyga NEREGĖTA 1 + 2
2+1

LIETUVA

018*196 Knyga NEREGĖTA
LIETUVA

Sudoku

90000000.00€ 0
939388.00€

0

194918.30€

0

Rugpjūčio 27, 29 dienomis
13.00 val. Prienų krašto muziejuje – edukacinė-pažintinė
programa „Popieriaus dirbtuvės“. Šioje edukacinėjepažintinėje programoje bus
supažindinama su metodu,
leidžiančiu pasigaminti popierių. Įgiję
istorinių žinių, lankytojai specialiomis
formomis semdami
skystą popieriaus
masę, formuos, lygins ir džiovins popierius lakštus, kol išgaus
senojo popieriaus
pavyzdžių. Būtina išankstinė registracija
tel. (8 319) 60 379; 8
652 99 077.
Rugpjūčio 29 d. 21.00
val. Kino komedija
po atviru dangumi
„Toks gyvenimas“
Prienų krašto muziejaus kieme (esant
blogam orui – Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro koncertų
salėje).Bilieto kaina
dviems asmenims
– 4.00 Eur (maloniai
kviečiame į renginį
atvykti poromis). Bilietus galima įsigyti
1 val. prieš renginį,
renginio vietoje.

Rugsėjo 3 d. 20.30 val. Kino
filmas po atviru dangumi jaunimui „Kitos merginos“ Prienų krašto muziejaus kieme
(esant blogam orui – Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
koncertų salėje). Renginys
– nemokamas (Prienų kultūros ir laisvalaikio centro
dovana jaunimui mokslo
metų pradžios proga).

Prienų krašto muziejuje eksponuojama paroda „Prienų
tilto istorija“.
Prienų krašto muziejuje nuo
rugpjūčio 23 d. bus eksponuojama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos fotodokumentinė
paroda „Baltijos kelias į nepriklausomybę“. Paroda veiks
iki rugsėjo 12 d.

Pakuonio laisvalaikio salėjebibliotekoje eksponuojama
Eglės Targanskienės (Kaunas)
Prienų rajono savivaldybėje
tapybos darbų paroda.
(2 aukšte) eksponuojama
dailininko Vlado Tranelio Vinco Mykolaičio-Putino gimautorinė tapybos darbų par- tojoje sodyboje-muziejuje
oda.
(Pilotiškių g. 12, Pilotiškių

Parodos

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Prienų
meno mokyklos dailės klasės
mokinių tapybos paroda
„Spalvos ir mintys“.

k., N. Ūtos sen.) eksponuojama Irmos Urbonavičienės
akvarelės miniatiūrų paroda
„Raganų draustinis: kelionių
užrašai“. Paroda veiks iki
spalio 31 d.

138.60€

2
15

20.60€

168

20.60€

166

17.70€

270

8.90€

964

8.40€

2461

TREČIADIENIS

+16
+26
KLAIPĖDA

VILNIUS

+15 +24
rugpjūčio

29

+18 +27

KETVIRTADIENIS

+18
+27
KLAIPĖDA

VILNIUS

+17 +24
rugpjūčio

30

+21 +23

P E N K TA D I E N I S

+19
+23
KLAIPĖDA

VILNIUS

+17 +22
rugpjūčio

31

1

+20 +21

Š E ŠTA D I E N I S

+16
+22
KLAIPĖDA

+17 +20

SEKMADIENIS

+13
+26
KLAIPĖDA

VILNIUS

+14 +26

Mielos moterys, kviečiame
NEMOKAMAI pasitikrinti krūtis!

Prevencinio projekto prieš krūties vėžį „Nedelsk“„Rožinio
kaspino“ autobusėlis
š. m. rugpjūčio 28 d. (trečiadienį) nuo 9 iki 18 val. atvyksta į Birštono PSPC (Jaunimo g. 8, Birštonas). Pietūs 12–13 val.
Išankstinė registracija tel. 8 613 10 356.
Moterų krūtys bus tikrinamos echoskopu.
DĖMESIO! Krūties vėžys – dažniausia moterų onkologinė
liga Lietuvoje. Pasinaudokite galimybe greitai ir nemokamai pasitikrinti krūtis.
Patikrų organizatorė – Birštono savivaldybės gydytoja E.
Grinevičienė. Projektas finansuojamas Birštono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

rugsėjo

2

+18 +26

PIRMADIENIS

+19
+23
KLAIPĖDA

VILNIUS

+18 +24
rugsėjo

3

+18 +19

ANTRADIENIS

+16
+18
KLAIPĖDA

VILNIUS

+18 +24

+16 +16

VANDENS TEMPERATŪRA
+20 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS
+20 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+22 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur

Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

28

rugsėjo

4

63.50€

rugpjūčio

VILNIUS

5268.00€ 0
309.60€

ORAI

+17 +22

(šio numerio atsakymai)

Rugpjūčio 28 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:16
leidžiasi 20:24
Dienos ilgumas 14.08
Delčia (27 mėnulio diena)
Augustina, Tarvilas, Steigvilė
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8444 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8510 nSv/val.

Žmogui žalinga dozė - 50 mln. nSv/val.
1986 m. Černobylio AE jų fiksuota 300 mlrd.

